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j^llerhaetejlikst inoct dit den Ondergetekenden voorko-

men, ('t zijn de woordejivan Ji-, Johain' Dekk van
BBR Capellent, jn zijn advis ove-r 't lecnen der

gchotfche Brigade) die de A mer ic ae nen eens

Ieders achting wacrdig ooideelc , en Hen aennieiiit

als braeve lieden, die de Rechten, v/elkc zij als men-

fchen , niet van de wetgevende magt in Englnnd

,

maer van God zelven hebben ontvangen, op eene be-

zadigde — manmoedige — godvruchtige wijze ver.

dedigen ; op eejie wijze , die Plij hoopt, dat all in
voiken , v/elke in hunne voorrechten mogen worden

verkort, en tevens nog zo gelukkig zijn van tot der-

zclver behoud of 'herinnering eenige pogingen te kun-

nen aenwenden, tot een opwekkend voorbeeld zal

ftrekken.

r JR. JOHAN DERK van der CAPELLEN,
K.EGË K T, bl. I.
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LANDGENOOTEN?

Xndieii ik gegronde redenen had, om te

vermoeden , dat de mededeeling van de-

ze ailergewigtiglle ftukken ^- met betrek-

king tot den flaet der nieuw gevestigde

Republiek van Noord - America - geenen

den minilen indruk zoude maeken op uwe
gemoeden , in plaets van dezelve-— in de-

ze kommervolle tijden —— met die voor-

vaderlijke zugt voor de vrijheid en

Liefde voor/t Vaderland te vervullen ; -—

•

zoude ik wei van derzel/er uitgave niet

afgezien , maer tot anderen mijne, aen--

fpraek hebben ingericht!

Der Noord - Americaenen heldenmoed ,

door welken zij in ftaet gefield werden

,

om 't juk der dwingelandij van hunne hal-

zen te'fchudden, zich bij hunne aen-

geboorne rechten te handhaven , en in

de vrijheid ea onafbangelijkheid te her-

flellen; — 't edel en leerrijk voorbeeld,
't welk zij andere volken, geven ; -— de

verplichting van elk vrijgebooren
om de re(ïhten des menschdoms overal -^
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altijd-— tegens allen —- -onverfchrokkéü

te verdedigen «— en den onflervelijken

roem van derzelver verdedigers wijd en

zijd te verbreiden, moeften over alle an-

dere bedenkingen —— door eene angstval-

lige voorzigtigheid , door eene flaeffclie

vreeze geopperd —- zegepraelen.

Hoe zeer wij van onzer Voorvaderen

deugden zijn verbasterd !
—- hoe diep 't

gif der weelde is doorgedrongen in aller

harten ! hoe onverfchillig de meeïlen om-
trent ^t welzijn , omtrent den roem van 't

Vaderland zijn geworden ! hoe listig vee*

len van deszelfs ontaerteZoonen alle hun-

ne pogingen vereenigen, —- om hunne
liefderijke moeder in. hunne Itrikken te

doen vallen 1 hoe veelen zich dagelijks tot

Predikers eener lijdelijke gehoorzaemheid

opwerpen, en voor den volke 't liaetelij-

ke eener onvoorwaerdelijke ondesv/er-

ping traenten te bewimpelen ; is zeker

Neerlands toeftand nog niet hoopeloos

geworden, indien men van de gelegen-

heid wil gebruik maeken , en de voetlïap-

pen dier Helden drukken , welken zich van

ouds voor de vrijheid in de biesfe fielden. —

Kr is er nog , die den naem van Va-
DE-
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DEREN DES VADERLANDS Waerdig^

door hunne mannelijke adyifen 'm deii

Raed , door hunne te werk gefielde pogin-

gen onï het voortkruipend bederf te flui-

ten, hunne Medeburgeis tegens de on-

reehtvaerdige maetregelen van eeneii on-

dankbaeren Nagebuur te verdedigen , deri

koophandel tegens deszelfs geweldenaryeii

tebefchermen , en 's Lands Glorie tedoeiï

herleven , het vertrouwen der ingezete-

iien hebben gewonnen, voor welken al-

leen zij hun goed en bloed veil hebben.

Er is er nog die zich ter verdediging

der rechten en vrijheden des Volks dur«

- ven in de bresfe flellen -—• de oorzaekeiï

van 't bederf open leggen •--- en de mid-

delen ter herflelling aenwijzen. Het lot-

geval van Jr. Johan Derkvan der
CaPELLEN — die de gegronde klag-

ten der zo zwaer gedrukte Landlieden in

Overijssel in de Raedzael deed hoe-

ren , en het onbeflaenbaere van derzelver

zo flaeffche als onverplichte dienstbaer-

heid niet de vrijheid, door onwraekbae-

re bewijzen betoogde —- die 't gevaer

eener fleeds aengroeijende flaende Av^

mee, uit de vreezelijke gevolgen eener
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ongelimiteerde militaire jurisdiBie dui-

delijk aenwees, en het Reglement op de

Regeering der Provintie — plechtig door

elk Ridder —- door elk Regent —

•

door Willem V. zelfs bezworen , trachte

te handhaven —- die — geheel belan-

geloos , — alleen de belangen van zijn

Vaderland in 't oge hield —-^ het lot-

geval van dien Edelen Ridder — zedert

den jaere van 1778. — op eene — volgens

't oordeel zelfs van veelen zijner Mede-
Regenten — zo ongewoone als onrecht-

maetige wijze uit de Ridderfchap gehouden,

terwijl Heni de weg van Rechten blijft ge-

floten — kan anderen niet affchrikken y

om den doorHem betreden weg te volgen.

Een ander VAN der Ca pellen, de

braeve Heer van de Marsch — in 't

Quartier van Zutphen befchreven , zo be-

kend door zijne mannelijke advifen en

Protesten ,—• een Nijvenheim , een Lijn-

den van Oldenaller - en de beide Broeders

Zuilen van Nijvelt, (^) welken zo held-

haftig in 't voetfpoor hunner Edele Voor-

vaderen treeden , uiten rondborflig hun-

ne
(fl) Men zie de advlfcn over de augmentSde, raa

troepen en de 'zaek van den Hertog van J. H. Baroa

Zuiien ran Nijvelt.
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ne Patriottifche gevoelens , - fchoon ook

een Landdrost hunne negacive ilemmen-en

dat in een point van bezwaer -— luttel telle.

De meeden Eriefen worden door dien

Patriottifchen geest gedreven , welken

onze Vaderen zo veele wonderen vaa

dapperheid deed verrichten. Men leze de

meefte Quartiers-^^y//^;^ ov^er de Equi-

pagie ter zee en augmentatie te land in

den aenvang van dit jaer ingebragt, om
't niet in twijfel te trekken.

De Propofitie van Amfterdam van den

1 8 May door Dordrecht en Haerlem onder-

fleund, en \unanieni — hoewel niet ten

uitvoer gebragt befluit— om die Stad, we-

aens haeren betoonden iever voor 't wel-

zijn der Republiek, te bedanken , zal

hunne kloekmoedige poging met der wei-

denkenden lof bekroonen , al is 't dat zij

niet gelukke.

Men denke niet, dat zich zulks tot de-

ze ofgeene Burgervaders bepaele; neen:
er is er nog onder de Burgers wel-

ken hunner Rechten , hunner belangen

kundig— blijhartig hunne bezittingen
,

hun leven zouden opoiferen om hun
Vaderland te redden. — Dit moet den

* 3 Vrij^
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Vrijheidminnaer , met hoe veele tegen-

Uribbelingen hij hehbe te worflelen , eenen

jiieuwen moed inboezemen, om de goede

zaeke tot zijnenjongflenlevensfnik te ver-

dedigen, ten einde anderen optewekken,

pm zijn voorbeeld te volgeu.

De gefchiedenis van een magtig volk~^

't weik zijn plaets heeft genomen onder

de Mogendheden der waereld,is voor an-

deren 5 voor Nederland bizonder ^ 't welk

bijna op dezelfde wijze zijn aenwezen

heeft ontvangen 5 van 't uiteril^ aenbe-

lang : daer de onnyenteling van Noord
America , en de merkwaerdige voor-

i^allen in die Gewesten , welke de aen-

dagt van gantsch Europe bezig houden

,

soortgelijke gebeurtenisfen ten tijde onzer

Vaderen ons voor den geest brengen;

daer derzelve Helden de gedagtenis der

pnze vernieuwen , den affchrik tegens d^

flavernij verfterken , en aller boezems meü

de zugt voor de vrijheid vervullen,

Ik weet wel , M. L. dat veelen voor^-

geven , van weinig overeenkomst tus-

fchen de Noord -Americaenfche Staeten,

^n die van déze Gewesten te kunnen yin-

<^en ; dat veelen de grootheid en magt van

Ame-
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America verkleinen , om de beftendigheicj

van derzelver onafhangelijkeScaetsgefteld-

heid te kunnen in twijfel trekken; —-«.

maer ik weete tevens , dat de zulken zulks

uit onkunde of ter kwaede trouwe bewe-

ren.

Wilde ik de beide Staeten met elkande-

ren in alles vergelijken dan zoude dikwerf

de fchaele tot de zijde van America over-

hellen , maer deze taeke is reeds afgedaen

door beter befnede pennen, 't Is alleen

.ïiiljn doel met een woord, de onwankel-

baere grondflagen van dit Nieuw Gemee-
nebe^t aentewijzen en door eenige meer

algemeene bedenkingen de kragt van veele

.tegenwerpingen te ontzenuwen ^ terwijl

de briefvan Zijne Excellentie Trumbull -

met <ie twee voorige vergeleken— en de

verbeterde Unie, thans door alle de 13

Staeten bekrachtigd , een nieuw licht

over alles zullen verfpreiden, en den on-

zijdigen overtuigen , dat een Volk , met de

gevoelens van een Dr. Cooper doortrok-

ken ; 't welk de zulken blijft eerbiedi-

gen , beminnen , welker Hoofden zijn op

prijs gefteld,de eens verkregene onaflian-

gelijkheid nimmer zal opgeYen — of
* 4 vrij
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vrijwillig van 't genot der Burgerlijke en

Gods dienf?:ige Vrijheid afzien, welke hun
door hunne voorige onderdrukkers met
geweld niet kon wt)rden ontwrongen.

Toen het Koninglijk gezag in 't Moe-
derland door eene ilaende Armee —

-

Zevenjaerige Parlementen , meest uit

Huurlingen van de Kroon beftaende , —

^

door omkopingen —- kuiperijen -—
' en

andere llinkfche wegen , 'welken de

Vorflen bewandelen , om eener wille-

keurige heerfchappij deelachtig te wor-

den, dermaete was toegenomen, dat men
deszelfs haetelijken invloed in alles be-

fpeurde ; zo dat den Engelfchen — van

hunne verwonderlijk fchoone Conjlitutie —
weinig meer dan de naem was overgeble-

ven, waegde men 't nu en dan, om des volks

voorrechten ,te befnoeijen , te fchenden.

't Was gevaerlijk , om 't masker ia

eens afteligten: dit zagen de Slaeffche

Grooteii , v/elken anders gereed waeren

,

op denwenk van hunnen Afgod, deheilig-

lle banden te verbreken. Het vonnis des

doods, fchoon op eene onwettige wijze,

over eenen des doods fchuldigen Koning

ter uitvoer gebragt , en de balHngfehap van

eert
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een anderen , waren in 't hart van elk

Republikainsch Engelsman te diep inge-

prent , om openlijk geweld te durven ge-

bruiken.— Ookvreesden zij te zeer de uit-

werkingen van die grondwet der Engel-

fche Staetsgefleldheid , door welke 't den

Burgeren vrijftaet , zich tegen 't misbruikt

gezag met kracht te verzetten , om van

dezen kant hunnen aenflag te beginnen.

Veiliger fcheenr hun de weg tot eene

willekeurige heerfchappij gebaend te we-

zen, indien zij konden (lagen, met die

aenzienelijke volkplantingen van Noord-
America geheel van de Kroon afhangelijk'

te maeken ; om dezelve —. na wille-

keur — zonder de toeilemming der Parle-

menten—. te kunnen belasten— en de-

ze fchactingen te bezigen — om Enge-
land onder te brengen;' dit was 't blijk-

baer doei van 'tBrittisch Minifterie.

Drie millioenen menfchen — en een

bloeijende Koophandel— waren zeker-

lijk gedugte werktuigen in de handen van

eenen Vorst en zijne Staetdienaeren , die

in de noodzaekelijkheid gebragt waren —
om eerst een volk te bederven indien

zij 't wilden doen bukken.
,

* 5 D^
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De poging, om drie millioenen men-
fchen totflaeven te maken , moest ten ge-

volge hebben , dat men de rijkdommen der

Burgeren in 't Moederland uitputte —
ëen koophandel knakte — de Fabrieken

deed kwijnen, en eengrooter aental inge-.

zetenen noodzaakte — om met of tegens

hunnen wil — de maetregelen van 't Hof
regelrecht ofvan ter zijden te begunfligen.

Indien, gelijk men voorzien kon - fchoon

men 't niet verwagte — de volkplantingen-

zich tegen geweld verzetteden — indien an-^

dere Mogenheden in dezen onnatuurlijkeu

Broederkrijg werden ingewikkeld - en men

eindelijk gedwongen werdt van 't eerst ge-

vormd Plan aftezien , bleef er echter een

vlak gebaende weg tot 't onbeperkt be-

wind over - door eene fterk aengegroeide

llaende Armee — voor een groot deel uit

Duitfchers — voor een groot deel uit de

heffe des volks of de zulken , welken

hunne goederen verkwist hadden - wel-

kers belangens met die van 't Flof op 't

naeuwst waren vereenigd- zamengeraept-

geheel van 's Vorflen wil afhangelijk —
en op deszelfs oogwenk gereed , om 't

zwaard die Burgers op de keel zetten

,

wel»
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welken zij hadden moeten verdedigen,

^iet daer de eenvouwige oorzaeken van

<den Noord- Americaenfchen Oorlog — de

oorzaeken der onderdrukkingen? gewel-

denarijen en wreedheden in die Gewes-

ten, zo menigvuldig , zo.overmoedig ge-

pleegd.

Dat de meelle Colonien reeds in de

voorige eeuw in 't genot van een Regee-

ringsvonii, weinig van de tegenwoordige

verfchiliende, waren — en zich ~ zonder

zich omtrent de goedkeuring van 't Moe-
derland angflig te bekommeren — ter on-

derlinge verdediging, mogten verenigen,

is uitverfcheidene reeds uitgegeven publi-

ke Hukken — bizonder de of- m defenfive

Qonfoederatie van den 19 May en 7 Sept,

1693. getekent tusfcheil de Colonien

van Masfachusfetsbaay, Conneclicut New-
Hampshire en New-Plymouth kennelijk;

en niemand die kennis heeft van 's men-

fchen aengeboorne rechten , volgens welke

't elk vrij ftaet zich tegens de fchending

van 't geringfle — ook met geweld — des

noods — te verzetten ; die de brieven van
Trumbull en andere flukken5diedeCharters

van verfcheidene volkplantingen gQlQzen —
tn
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en de wreedheden en mishandelingen

,

heeft gadeflagen — zal knger aen de be-

voegdheid der Americaenen, om de wa-

penen tegens den Dwingeland en deszeifs

aenhan gelingen optevatten — zich bi) 't

recht, om zich zeiven de nodige fchattin-

gen opteleggen en hunne eigene Regeering

te kiezen, te handhaven ~ en zich op

nieuw in 't bezit dier Reebten , door de

natuur aen elk gefchonken, - haer door

geweld ontwrongen - te ftellen - kunnen

twijfelen.

De welgefchrevene brieven^ ^j'^r 't we-

derzijds credit van Groot Britannien , en

de Vereenigde Staeten van Noord Amer-i-

ea — met 't aenhangfel op dezelve — hebben

voor elkonbevooroordeelden overtuigelijk

bewezen, dat de Colonisten niet alleen

de geduurige weldoeners van haere on-

rechtvaerdige Stiefmoeder geweest , —

.

maer tevens door dezelve gevt^eldig onder-

drukt zijn, eer zij door den nood en de

aen zich zeiven verfchuldigde verdedi-

ging van alles wat hun waerd en dierbaer

was , gedrongen , tot de wapenen hun

toevlugt naemen , toen humie fmeekfchrif-

ten fraaedelijk waren verworpen,

, In
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Tn den aenvang der beroerten kon men
met maetig gezond veriland vrij zeker

voorfpellen , dat drie millioenen men-
fchen — in een ander waereldeel — door

langdaurige knevelarijen getergd ~ door

de zugt tot de vrijheid gedreven, door de

geduLirige oorlogen met de Indiaenen en

den bloedigen Franfchen oorlog — in 1 763.

geëindigd — aen de wapenen gewoon -^

eindelijk de overhand moeflen krijgen —
over een verafgelegen — met fchulden be-

laden — twedragtig - bedorven volk —maer
't zoude de onzinnigheid zelvewezen — aen

't aenwezen en de onafbangelijkheid van

een Volk te twijfFelen — 't welk het juk des

dwingelands afgefchud, deszelfs beste

benden gevangen genomen, de overge-

bleven, in eenen flaetvan werkeloosheid

gehouden en zich geplaetst heeft in den

rang der Souveraine Magten — van een

Volk — 't welk — als een Onafhangelijke
Mogenheid — door Eenen der magtigfte

Vorilen van Europa erkend is , — met de-

zen eene alliantie gefloten - eene gemee.»

ne zaek gemaekt heeft - en door andere

Volken openlijk onderfteund wordt --

van een Volk eindelijk -'t welk in 't mid-

den
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den des Oorlogs , - zijnen Koophandel

van dag tot dag toenemen — en 't getal

zijner Burgers ziet vermeerderen — 't welk

zich toelegt op kunllen en wetenfchap^

pen - en na een vijfjaerigen Oorlog die

Mannen — in weerwil der Kiinflenarijen

van 't Engelsch Ministerie, - in weerwil

der rampen, welke hun hebben getrof^

fen —-' met de aenzienelijklle eerambten

blijft bekleeden ~ ter welker aennemin-

ge zij veelen in den beginne hadden ge-

dwongen.

Ontvolkt 't oorlog andere Gewesten,

hier is in dezen opzichte dit uitwerkfel

iiaeulijks zichtbaer ; veele natuurlijke

en toevallige oorzaeken vereenigen zich

om het nadeel , 't welk zij lijden , te vergoe-

den. ^ Behalven 't overlopen der Duitfche

Knechten — door hunne Vorflen als de

beestenverkogt en ter llagtbank gefleurd,—

wordt dit verlies weinig gevoeld ; terwijl

ÓQ zuiverheid hunner zeeden - 't land -le-

ven— én de geringe moeite om een huisge-

zin te voeden , de huuwlijk^n en bevol-

king beguniligen. —
Geen bevoegd oordeelaer zal 't te veel ge-

zegd keurenjdat nog de eisfchen, noch dê te

^ werk-
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werkgeflelde magt van 't Engelfche Volk,

de onafhangelijkheid van 't Gemeenebest

Van Noord America zullen kunnen kren-

ken, ter^yijl die vrije lieden van de ver-

bintenisfe met andere volken , welke uit

eene verkeerde Staetkunde derzelve wei-

geren hulde te bewijzen , misfchi^n, ge-

heel zullen afzien , zo dra zij overtuigd

zijn geworden, dat zulks alleen aen in-

fchikkelijkheid voor hunnen ouden vijand

moet worden toegefchreven.

Zommigen, die tegens de onafhange-

lijkheid van Noord -America niets meer-

weten in te brengen , fchijnen echter dog

bedugt te wezen - of dit Gemeenebest

wel zal kunnen flaende blijven ; — maer

dezen hebben nog de Artikulen van Con-

foederatk met oplettenheid ingezien -

nog de intrinfique magt der volkplantin-

gen overwogen , noch zich een juist denk«

beeld van derzelver overfchoone Staecs-

gefteldheid , nog van de gronden der be-

ilendigheid van hunnen llaet gevormd.

Het aennemen van eene nieuwe Rege-

ringsvorm - door welke 't bizonder wel-

zijn der belanghebbenden wordt bevor-

derd 5^ kan nimmer eenige nadeelige ge-

volgen
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volgen voor eene niaetfchappij hebben

;

indien 't geheel volk — alleen, en zo

dikwerf 't zulks dienllig keurt , tot die

verandering gerechtigd .,
— die omwente-

ling heeft te weeg gebragt : voornamelijk

,

wanneer de overige bijkomende. oraflan-

digheden dezelve beguniligen. Ware 't

anderzins gelegen — hoe dan . zouden de

zeven Gewesten van Nederland — te vo-

ren door eene harde Regeering der Grae-

ven, — die eer een willekeurig, dan

een door de wetten bepaeld gezag over

zommige dezer landen voerden — in weU
ke 't volk bij elke omwentehng — die on--

der Philip de II. niet uitgefloten — altijd

heeft verloren — nimmer gewonnen; -^

hoe zouden deze hunne Staetsgefteldheid

en onafbangelijkheid— over 't geheel —

-

hebben behouden! —
Jae maer — „ de meeJfle inwooners

„ der volkplantingen zijn Duitfchers —
„ heerschzugtig— onverdrageiijk— trots

5, in hoogheid geplaetst .— ilaefsch on-

„ derda«enig , zo lang zij in de laegte

„ worden gehouden. " — Hoe veel waer-

heids in deze bedenkinge ligt opgefloten,

is zij echter van weinig aenbelang voor

Ara-
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America. Een of twee aenmerkingen zul-

len dezelve geheel ontzenuwen.

't Is een aenmerkelijk onderfcheid —-•

of vreemdelingen door een Opperh#Dfd

derwaerds getroond worden -~t)mdezel-

ven beter van zijne hand te doen vliegen —
en als werktuigen, ter bereiking zijner

heerschzugtige oogmerken , te gebruiken —
of dat zij , bij gebrek van een genoegzaeni

ruim beftaen, zich na elders begeven j

daer alles in overvloed is ; - daer de Land-

zaten door de weelde zich tot veele nood^

zaekelijke verrichtingen onbekwaem ge-

maekt hebben en zich vergenoegen met
de vruchten van anderer arbeid te pluk*

ken; - daer men zich kan beloven, van

door noefle werkzaemheid —« dikwerf

ten koste zijner begunfligers -r- in den

rang der rijken te zullen geraeken; -—e

dan of men —— 't zij om den Godsdienst

verdreven —* 't zij door de knevelarijen

van een „kleinen Dwingeland genood-

zaekt wordt , zijn gering overfchot te

verlaten , en zijnen toevlugt bij een deugd-

zaem en arbeidzaem volk te zoeken —

»

welks zeden men gedrongen wordt aen te

nemen 9 wü men flagen —« bij 't welk
** men
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men zïjne eigene waerdiglieid leert l en?'

nen.-««van alle zijne aengebooren rech-

ten leert gebruik maken , zonder immer'

in <ffi gelegenheid te raeken, om die vaii

anderen te verkorten : 't eerst is 't geval dief

Duitfchers y welken zo in vroegere t!.jdeiï

als in onze dagen naer deze Landen - on-

der de Graven en Republikaiiifche Regee-

rins: — overkwaemen ; 't laetile dat der

geenen, die zich naer de dertien Staeten

van Noord- America hebben bep^even.
" De eerile 'Dmt^cliQ Emigrdnfen en der-

zelvsi* Kinderen zijn overleden :— de te-

ï^emvoordige Bewooners zijn reeds 't

twede of derde geflagt en door dienzelf.

den geest van önafhangelijkheid bezield ^

.als 'zij , die "uit Engelfchen zijn voortge-

'fprooten : Voegt hier bij , dat , 't geen voor

andere binnen naeuwe grenzen bepaelde

Staeten hardt valt — zulks voor andere

landen 'kan ophouden te vrezen te zijhJ

In deze Landen is 't altijd voor eene der

zwaerile grieven gehouden, wanneer men;

Vreemdelingen , die geen voet gronds in "t

' Gemeenebest bezaten 5 en geheel onkundig,

waren: t^'^'^^^szelfs Rechten en gewoon-
"

ten 7 niet de aenzienelijkile bedieningea



V o Ö R R E ED È, ±it

in 't Burgerlijke en 't Militaire wezen be-

kleedde - met 't voorbijgaen der inboor-

lingen, welke hier toe gerechtigd, en.be-

kwaem waren. .

In dezer voeden heeft zulks in America

geene plaetfe— en in derzelve conftitittie is

genoegzaenie zorg gedragen , dat dit ver-

dervelijk gebruik geenen voet krijge. Zo
lang 't Volk zijne eigene Regenten kiest,

kan 't nimmer op dit denkbeeld vallen , öm.

aen Uitlanders -boven bekende Landgeno^

ten de voorkeuze te geven. Wat anders is

't , dat een Land , van die uitgebreide

heid als Noord - America zijne bevolk,

king zoeke te begunlligen , door vreem-

delingen tot zich te lokken — Óliq worden
allengs in 't ligchaem van den Staet inge^

lijfd en verkrijgen - door dezelfde las^*

ten , welke anderen betalen, optebren-

gen— allengs een recht tot die voordee-

len — óp welke elk Burger een aenfpraek

kan vormen: zo dra hij voldoet aen alle

de vereischten der wet en door de ilem-^'

gerechtigden V70rdt begunftigd , dan i§

hij tevens bevoegd, om die bediening te

aenvaerden , tot welke hij wordt geroepen.

Maer 't is te vreezen , dat onder zo
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veele Hoofden de eensgezindheid ^van gee-

nen langen duur zal wezen — 't is te vre-

zen , dat de Hoofden zich allengs een groo-

ter gezag toeëigenen, en de hun toever-

trouwde magt zullen misbruiken: beide

deze gevaeren kunnen met flerke kleuren

gefchetst en waerfchijnelijk gemaekt wor-

den, doch zullen ftraks voor 't grootst ge-

deelte, indien al niet geheel , verdwijnen

,

indien men op de gelleldheid der Noord-

Americaenen— en de gronden van derzel-

ver vereeniging heeft acht geflagen.

Zonder een Eminent Hoofd — 't welk

veelal zijne eigene grooth&id (dit is

dog der menfchelijke zwakheid eigen
_)

voornamenlijk bevordert; ïonder Eede-

len, welker verheffing, welker beftaen

nimmer met de ongekreukte vrijheid des

Volks kan overeengebragt worden- zijn de

ielangens der Particulieren min verdeeld

geworden, terwijl elk zich bereidwilliger

toont , om een gedeelte der zorgen — ten

iiutte van 't Gemeenebe.sü — op zich te

nemen; wanneer hij overtuigd is , dat hij

zijn eigen eigendom befchermt , dat hij zijn

aendeel heeft aen de Souverainiteit van

^ijn Vaderland — dsit hij zijne eig^n Re-

gen».
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genten verkiest -^ en beurtelings door an-

deren kan verkoren worden ; dat hem ge-

volgelijk geene fchattingen zonder zijne

toellemming of die zijner gemachtigden

kunnen opgelegd worden, en dat hij de-

zen kan rekenfchap doen geven van alle

hunne verrichtingen , zonder dat hij voor

eene aenklagt van Majefteitsfchennis be-

hoeve te fchroomen.

Zonder een onderfcheiden rang van

Burgers zijn de gefchillen minder te dug-

tea ; daer perfoneele verdienllen alleen

iemand den voorrang boven anderen fchen-

ken ~ en der voorouderen loffelijke ver-

richtingen onbekwaem gekeurd worden
om de misdrijven van 't nakroost te dek-

ken, 't Is echter mogelijk — *t is waer-

fchljnelijk , dat er gefchillen ontflaen zul-

len — maer ook hierin is wijzelijk voorzien.

Geen Opperhoofd kan twisten floo-

ken , om vervolgens derzelver bellisfing

aen zich te trekken — en langs dien weg
een aenzieneliik deel der Oppermagt zich

aen te matigen. Geen Regent is met
zo veel magts bekleed — om 'zich bo-
ven de wetten te kunnen verheffen en
dezelve ftraffeloos te fchendcn; —, o£

**
3 geen
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geen kan zich vleijen , door de wetteloö-

ze tLisfchenkomst van zulken gewacnden

Befchermheer , 't onderzoek ten ziineii

voordeele te zien uitvallen — of de rechts-

pleging , op hooge ordre opfchorten ,

indien hij ter verantwoording van zijn ge-

drag wordt geroepen. De befiisfing der

gefchillen is duidelijk bepaeld — de gele-

genheid afgefneden, om "dezelve te kmir

nen misbruiken.

Waeren de Leiders van dit Edel. Volk

van htmne goederen beroofd geworden —
hadden .zij eene eonfliMie in 't oge ge-

had of tot fland gebragt — door welke

hun de Souverainiteit — of deszelfs voor-

naemst deel , vroeg of laet , moest wer-

den opgedragen, als zij wilden —— of

eenige voorrechten voor zich in 't bi-

zonder •—-al ware 't, om hunne dien-

ften den Vader lande bewezen — al

ware 'ty om de daedelijke opoffering vai^

niet ingebeelde goederen — boven ande-

ren-beoogt of bedongen; — hadden zij —•

0iti"dê klem der Regeering in de handen

te houden, 't Volk — onder 't voorwend-

fel van de noodzaekelijkheid der tijden—
V'an het aeiizienelijkst deel zijner rech-

ten—
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ten
—

't verkiezen zijner Regenten — ah

ware 't voor een tijd — verfcoken , of

deze of geQïiQ godsdiendige ^gevoclcns

noodzaekelijk gekeurd — om een gedeelte

van 'tStaetsbefcLiur wel waer te nemen —
ilan konden welmeenenden in 't denk-

beeld vallen, dat die Leiders hunne eigc-

ue grootheid ten doel hadden van hun,

voorgewend Patriotisme.
Niets van dezen aert kan men iiit 't,

gebeurde aenwijzen — alles integendeel

vereenigt- zich, om hen van zoortgelijke

oogmerken vrij tefpreken — en de artiku-

len der eeuwige vereenigiiig zullen dezel^

ver Opllellers van zulke, lakenswaerdige

uitzichten vrijpleiten en tevens anderen

beletten , om dezelve te vormen.

Jae, maer America zal 't lot ondergaen-

van alle andere;rijken : dog dit treft al het

ondermaenfche. America echter kan eeu-

xven bloeijen eer dit tljdilip zal zijn op-

ged^pgt ; en dan nog, zal dit ongeval

don zulken • 't eerst treffen , welken de

2:eekant bewoonen : zo lang 't volks cha-

raöer niet is verloren , kan Hun één Bru-
Tus van elk Lege;rhooft of verwaten

Burger, die de Vrijheid van zijn Vader-

* * 4. land
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land op 't harte trad , verlosfen , en dan

vinden zij in hunne conjlitutie den balzem

,

om de verfche wonde te heelen. EenHeer
wordt eerst noodzaekelijk , wanneer 't

volk , van alle veerkragt beroofd , der vrij-

heid onwaerdig is geworden ; en dan vlug-

tén die Edele lieden , welke hunne knien

voor den Afgod der dwingelandij nim^

mer bogen, naer zulke plaetfen, in welke

de rechten des menschdonis worden geëer?

biedigd,

Het Gemeenebest van Noord-America

heeft der vlugtende vrijheid - door gantsch

Europe verdrukt , vervolgd en mishandeld

— eene veilige fchuilplaets aengeboden --.

't middel uitgevonden , om die Edele

Maegd — tegens alle beledigingen van

Vorflen? van Edelen of verbasterde Bur,

gers — te verdedigen — de gelijkheid in

de Burger -maetfohappij herftelt — den

paem van yrijgebooren boven allen eer-^

tituïen verheven, en den Koninglij^

IC E N aen God terug gefchonken.

Zulk een Gemeenebest moet hoe langs

hoe meer in aenzien en krachten toe^

neriien -^ een aental der beste Ingezete^

jier^ uit de meefte Stapten -^ door 't
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aenbod der Burgerlijke en Godsdienftige

Vrijheid -- tot zich lokken — en den wel-

vaert en ècn overvloed het erfdeel doen

worden van alle zijne leden.

Zo dra 't ftael der heerschzugt in die

Gewesten verflompt, en de vreede her-

fielt is, moet zulk een Gemeenebest ein-

delijk der toenemende dwingelandrje in

Europe den breidel in den mond wrin-

gen, en de zulken bijffcand bieden, wel.

ken 't durven wagen , om de rechten —
hun door God en de Natuur gefchon*

ken, — tegens eiken geweldenaer te ver-

dedigen.

Dit alleen ^ al waren er geene andere

beweegredenen, moet elk volk, 't welk

nog eenigen prijs in de vrijheid Helt en

,

uit onkunde zijner alvermogende krag-

ten , ongeduldig den nekke kromt - vuu-

rig doen reikhalzen , om met de bewoo-
ners van Noord -America door nauwere

banden vereenigd te worden ; om in de-

zen een toevlugt te vinden tegens allen

,

welken op hun verderf loeren.

Dezelfde belangens , -- in 't Burgerlij-

ke , in 't Godsdienftige , om in beide de

vrijheid te handhaven; — dezelfde belan-
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gens, ter beveiliging van den Koophan-
del en Zeevaert; —dezelfde mishandelin*

gen en hoonende beledigingen — fchoon

in eene mindere maete — van dat zelfde

Engelfche volk geleden — en de angst*

baerende vooruitzichten uit eene voort-

duurende werkeloosheid voor ons te dus-

ten— moet bij elk welgezind Nederlander

voor de Americaenen pleiten.

Dit alles zal zich in een nog helderer

licht vertoonen 5 indien wij M. L. ons

erinneren , dat ook ons Vaderland — bij-

na op die zelfde wijze, door die zelfde

middelen — ruim twee eeuwen geleden—
't juk eens Dwingelands affchudde; hoe^

wel de diepe vernedering — tot welke

de meeflen onzer Voorvaderen door die

Gravelijke Oppervorften gebragt waren—
verhinderde, — dat 't geheele volk, 'toen,

zo veel vrijheids deelachtig werdt — als

plaets zoude gehad hebben, indien zij niet,

meer tegen den Dwingeland en de me-

do^enlooze uitvoerers van deszelfs wree^

de bevelen , dan wel tegens de overheer-

-fching zelfs , verbitterd geweest waren.

Zeer wel is 't mij bekend M. L. dat

Yeelen — gelijk ik boven reeds aenroer-

de
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do uit verfchillende beweegredenen —
min gunftig over de Americaenen oordee-

lén^ — doch ik fchroome niet te bewee-

4'en -- dat de zaek van Noord -America,

indien een van beide volken van oproerig-

heid moest vrijgepleit worden, 't gemak-

kelijkst zoude zijn te verdedigen.

't Is echter voor geen van beiden bij den
yerilandigen noodig , die geleerd heeft—
.dat de Overheid — welken.naem zij drar

ge— 't fchepzel des Volks, en van alle
haere, bedrijven aen 't zelve rekenfchap

is verfchuldigd ;— die weet— dat 't Volk

,

indien 't zulks raedzaem oordeelt, de ge-

ringfle fchendmg zijner rechten kan doen
boeten , en heden Dezulken tot den rang

der ambtelooze Burgers doen wederkeer

ren , welken 't gisteren met zijn vertrou-

wen begunftigd — en tot de aenzienlijk-

ÜQ bedieningen hadt verheven. —
Meermaeien heeft men, «« om den op-

iland der Americaenen als min verdedig»

baer dan die der Nederlanden te vertoo-

nen , zijn toevlugt tot 't ongegrond voor-

wendfel genomen — als of onze Voorva-
deren de wapenen om den Godsdienst had-

den opgevat.

Hoe*
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Hoewel 't tegendeel meer dan eens dui-

delijk is aengewezen — zal niemand

uwer — die weet — met hoe weinig

goede trouwe — 't zelfde gevoelen — in

ons Vaderland — der goede gemeente—
tijdig en ontijdig wordt ingeilampt, om
dezelve door een harfenfchimmig vooroor-

deel in den flaep te wiegen — ten einde

hun de gewigtige belangens , ter welker

verdediging hunne Vaderen ten flrijde

trokken , uit 't oge te doen verliezen , 't

ten onpas keuren — indien ik de voor-

naemlte bewijzen in een trekke — en

dan zal elk onzijdige van de klaerblij-

kelijke waerheid overtuigd worden : „ Dat

55 de Godsdienst , noch de beweegoor-

5, zaak , noch de grondflag , nog 't voor-

5, geven van den opftand in Nederland

,

3, noch der afwerping van 't juk van Span-

5, jen geweest is , en dat de Nederlan-

„ den - 't geen men nu den Americaenen

„ ten laste legt — even weinig in eens

,, den uiterllen Hap gewaegt, maer tel-

3, kens de gedaene aenbiedingen verwor-

„ pen, telkens nieuwe eisfchen gevormt

„ hebben - eer zij den allergewigtigften

9, bunner onafbangelijkheid open leiden.'*

Ik
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Ik weet wel dat men die van den Rooms-

gezinden Godsdienst , al vroeg de vrijheid»

om denzelven onbekmmerd te oefenen

,

beknibbelde ( ^ ) ; dat men hun vervolg-

de ( ^ ) fchoon Willem de I. hun fteeds

bleef handhaeven C^) ~ ^^^ derzelver

godsdienstoefening door de Staeten van

Holland— op naem van den Prins —

.

werdt verboden ( i) , gelijk insgelijks te

Utrecht , (^e) en te Amllerdam , door eene

bizondere Keure (ƒ); en dat veele vander-

zelver goederen - in weerwil hunner Pro-

teftatien , aen de Stad van Haerlem zijn ge«

geven. C^)Ik weet wel dat eenige leveren-

de Predikanten op de Leydfche noodmunt
liever hjec Religionisergo inplaets

van PRO PATRI A ET LIBERTATE gezieil

hadden. — Ik weet wel , dat zoortgelijke

ieveraers van dit voorwendzel gebruik

maekten - om 't volk van de vreede met

Span-

(a) J. Wag. Vai. Hiji. Vil. 17. en leven van Wil-

Jem i. D. II. bl. 581. vergel. met W, 21.

C&) L. V. Wil. I. D. IH. p. 3IZ-322.
Ic) Ibid. 377-380. en Vad, HiJi. VII. 32^.
(^d) Ibid. VII. 372.
(/•} Ibid. VII. 330.

(ƒ) J. Wag. Amft. ï St, II D. XIïI. bl. 38(5,'

(s) Ibid. VI. 36«,
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Spanjeri aftetrekke'n 9 zo dat Louis Re-'

quefens fchreef , dat de Conftftorlen en

Wlinifters der Ketters 't dUaijeren der

yreede veroorzaekten, Qi) lk.\^il n iet ont-

kennen 5 dat men der Roomsgezinden vrij-

heid in 't Burgerlijke , 20 wel ak in 't Gods^

dienftige , nog meer befnoeit heeft ( /
) —

hiaer, zal dit alles ten bewijze kunnen

ftrekken — dat de Godsdienst de fpil was ^

op welke alles draeide ; niets minder —
eeri Dathenus, (^} die Willem de L om des-

zelfs verdraegzaemheid in 't godsdienftige

als een mensch zonder godsdienst af-

fchilderde; een Modet (/) — en derzelver

vervolgziek kroost zal dit beweren 5 -—

.

inaer niemand, die de ftukken van dien

tijd ingezien en een grein eerlijkheid heeft

overgehouden.

Willem de ï. begunlligde den Her-

vormden Godsdienst — als best ilroo-

kende met zijne belangen — mee de be-

hangen van dit volk — aen welks hoofd

Hij zich geplaetst, welks hart Hijhadt ge^

wonnen — zo dat 't zelfs ~ 't haetelijke

vart

(A) L. van &en Spiegel Baud. v. onuitg. ft. I, i(5.>

( i ) Plac. Stat. Gen. 1 750. en van Stat. v. Holl. i 735?.-

Qk) P. Cofn. Hooft XIII B. 585.

Q-j . . VI. B. 252.
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van der Graeven Oppergezag uit 't oge

verliezende ~ Hem 't zelve op nieiiw- op-

droeg; — maer hoe begunlligde Hij den-^^

7;elven —"zonder krenking van anderer

cérdiensjt ; maer welken ? de Gere-^

FORMEERDE EUANGELISCHE RE-
LIGIE ( //O

— onder welke benaeming

de Navolgers van den grooten C a l v i N u s

fchoólen — fchoon die van de Augsburg-

fche Cönfesfie de overhand hadden.

Volgens de Pacificatie van Gent moest

de Roomfche Godsdienst in zijn geheel

blijven;— en de Klooflers alle heure goe-

deren behouden , (/z) gelijk zij ook bij dit

onvervreemdbaer recht op de ifte Ver-

gadering der Staeten van Holland gehand-

liaefd zijn : geen wonder ! Qo')

De Roomschgezinden - hadden 't mee-

He toegebragt ter redding van 't Vader-

land; de Roomschgezinden hebben in 't

jaer 1572. de Spaenfche bezetting uit Flis-

fingen verdreven: men lette op 't gering

'getal der Protestanten, onder de verbon-

den Edelen -^ onder de toenmalige >— on-

der

(m) H. de GfootApol. IIÏ. 50. 63-00 ?• C. Hooft Ned,
Hift.XI. Vj. 475-479. P. Paulus Verkl. der Un. T. I. 61.

(9) J. Wae;. VI. 329. vu. 2J4. P. Faul. Art. xv.

der ün. v. Z64 266.
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der de tegenwoordige inwooners dezer

Xanden, en flae de getrouwheid gaede -^

jtnet welke de eerflen der goede zaeke aen-

kleefden , (f) in weerwil der onbiïlikheid

met welke zij behandeld — der vervolging

met welke zij gedrukt werden — en dan

zal men hunne bevoegdheid , om in de

voordeelen van eenen Staet - voor welks

vrijheid hun bloed zo rijkelijk geplengd

was 5 in welken zij fteeds als vreedzaeme

€n braeve ingezetenen geleefd hadden , te

deelen, toeftemmen.

Men kan niet ontkennen dat verfchei-

dene Gewesten en Steden - in welke de

Roomsch-Catholique Godsdienst de heer-

fchende was , in de Unie zijn ontvan-

gen; C^) en indien ook deze preuve on-

voldoende werdt geoordeelt , wat dan zal

men van die plechtige betuigingen zeggen

op herhaelde reizen — door bizondere

Leden — door Gewesten — op herhaelde

reizen ftaetsgewijze gedaen ^- dat alks

Jirekte tot behoud yan den Ouden Ca-
THOLiKEN Godsdienst (r}.

Hoe-
(pj P. Corn. Hooft. X. 419.

(g) P. Paulus II. ,233.434 III. 273-234'
(rj P. fioniam. Vers. vaa StuJc. i. £). 23. 72. 90.'
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Hoe zal men het gedrag van Gelderland

Au 't niet bcganfligen der Hervormden -

in 't niet aennenieri der Gelodfsvrede

plaoijen (y)? Hoe de afzweering van

Philips IL — hoe de Utrechtfche Unie"

zelfs niet dit begrip , op eene met de

gezonde oordeelkunde beflaenbaere wijze 5

kunnen uitleggen?

Niemand, zal in twijfel trékkeii, of de

wreede gev/etensdv/ang voor 'tjaer 1566.

beroerten te weeg gebragt — en de ge-

moederen der Ingezetenen allengs tot die

gröote omwenteling heeft toebereid; dit

echter bepaelde zich niet tot de aenhan-

gers der nieuwe leere , maer itrekte zich

Hit tot de meest verkleefden aen den voor-

Vaderlijken eerdienst. De Inquifitie

,

ter welker inftelling en handhaving meia

in on^é dagen de Graeven bevoegd heeft

geoordeelt , maekte op Roómsch en On-
roomsch bijna denzelfdeil indruk , en deed

aJien

9. en 105. 113. 144. i48. 172. 179. II. 139. 224,
254. 336. 337, en verfch. andere plaecfen.

(j) Wag. VII. 216. men zie 'de verdedig, in 1572.
bij l-]or Néd. Ber. VI. D. bl. 269. en Boxhorn op
Beigersbergen Chron. van Zeeland II, 543. P. C. Hooft
Ned. Hift. XIV. B.bl. 588. dezelve was insi^elijks dooi-

de Staeten van Utrecht afgeflagc-n, ibid. 58?.
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allen vreezen , dat men onder den fclüjii

des Godsdienst hun van hun goed en le-

ven zoude beroven. Die de nieuwe Lee-

re omhelsden , konden hun afgrijzen van

dit gevloekt gerichtshof niet krachtiger

uitdrukken , dan zulks door de acnhan-

gers vanden Stoel van Rome, door die van

Napels en Miiaen , gefchiede.

Flier en elders bragt de gewetensdwang

de gemoederen wel aen 't zieden ; maer

die gisting bedaerde telkens, zo dra men
eenige oogluiking gebruikte.

Schoon nu veeien in die tijden — ge-

lyk altoos - hunne bedoelingen onder 't

kleed des godsdienst bedekten -, is echter

'c reeds bijgebragte meer dan genoegzaem

om elk önzijdigen het gezegde der Stae-

ten van Holland , in een briefaen die van

Amil. 15765 te doen beamen, " bij 't

3y welk zij verklaeren (gelijk zij altijd

55 verklaerd haddenJ) van de wapenen om
55 de Religie nooi r te hebben aengeno-

5, men." (/) - Hier mede llroökt eigen-

aertig , dat de Magiflraet van Leyden,

in haere Pvemonilrantie van 't jaer 1582.

beweerde,^ " dat de Provintien haer niec

55 en
(r) P. C. Hoofr XI. 490.
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j, en hadden zamengebonden , om e e ni-

5, GE Particuliere Religie al-

:)^ LhEN t^foveren Qy ),

De Satisfaóiien der Steden— meest al

zo fchandelijk gefchonden — als bereid-

vaerdig gegeven , om bij de Roomfche

Godsdienst gehandhaefd te worden , leg-

gen die allerddideiyivst open (xj). Die

van Haerlem ij') , die van Amiteldam (z') ,

die van Schoonhoven (/j), en die van

Utrecht C^}? moeten, om geene ande-

re meer bij te brengen, den ichijn zelfs

der tv/ijfeling doen verdwijnen.

Om alle haetelijke gevolgtrekkingen te

vermijden, zal ik mij vergenoegen— met
de voornaemilé ooizaeken des Opflands

in Nederland aen te wijzen, zonder der-

zelver meer of m.indere fterkte te bepa-

len. Een Vreemdeling — Certsiep^ - zal

den Weetgierigen in zijn uitmiiritend ge-

fchetst Tafereel der Gefchiedenisfen van

ons
(ü) H. de Groot Veranfw. der Wett.Reg. van Ho!L

en Westvricsl. H. 2. p. 25. Zie ook de redevoericg vars

Hooft, bij Brand Hift. der Reform. IL D. b!. 567.
(x) L. V. d Spiegel Satisfai^. vaa Goes. 237,
(y) P. C. Koüfc. XL 487.

(2) Ibid. Xlil. 561.
(a) Ibid. Xli. 499, S34- 53<5. bl. 14,

(O Ibid. XiL 538.
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ons Vaderland — thans door eene niet min
kundige hand in 's Landst^ie 3 eer meefcer-

lijk gevolgd 5 dan ovprgebragtj in ilaet

ilellen -• om de waerevan de voorgewen-
de te fchiften.

Het vertrappen der Privilegiën — dQ

onderdrukking der Spaenfche benden -~-

in deze Landen lisdg ingebragt ••— om 't

volk te doen bukken 5 en, even ais zij ge-

woon- waren, op den wenk der Vorllen

te doen draven -r^ 't begunlligen van

vreemdelingeri , tegen de bezwooren rech-

ten 5 — boven de Inboorlingen des Lands ^
bizonder de diep ingewortelde haet van

Orange , Egmond , Hoorne en ande*

re Edelen tegens den Kardinael van

GranvelJe - 't verminderen der rijke Ab-
dijen en Proosdijen, om de nieuwe Bis-

fchoppen te bezoldigen — het weigeren om
de Staeten te beroepen 5 en 't opleggen van

niemve en drukkende lasten ., bizonder van

den tienden penning — zonder hunne toe-

flemming -r 't invoeren van nieuwighe-

den in hunne oude vorm van Regeering,

en 't fmaedelijk verwerpen hunner oot-

moedige fmeekfchriften — hadden de zae-

^en des oprocrs onder allerlerlei zoort van

men-
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nicnfchen diepe wortelen doen fchieten.

Het vuur des opitands fraeulde 't ze-

dert lange — de Grootcn — de Geeftelijk-

heid nadden 't zelve — uit bizonderebe-

langens — heimelijk aengcblazen en zagen

deszeifs iiitbarfting met verlangen , reik-

halzende, tegemoet. Het volk morde onder

de geweldige Regeering — gevoelde zijne

kwaele , zonder 't geneesmiddel te kennen --

leende greetig 't ore na de verzogte en

vervolgens beloofde handhaving der ge-

fchondene voorrechten C^}' ^^^ v/as ge-

reed om zich — als een hoopelooze zie-

ke — in elks armen cc werpen, die 't

flegts durfde wagen , om 't rnet een e vol-

komene herflelling te vleijcn.

De tijd was te kort— om alles te wctren

,

te wikken — om de gefchiktheid der mid-

delen — ter bereiking yan 't voorgelleld

doel - te onderzoeken een levendig gevoel

der drukkende flavernij -— ecne onbedvvin-

gelljke zugt naer de vrijheid — een duifler

en onvolkomen begrip van derzelve aerC

en vereischten ,— en de haet — tegen aU

les

(f) Volgens de betuiging van Willem I. '^'n!; deze
de oorzsek vsn 't opnemen dej wapenen, J.

Wag, Vad,

Hifi. lil. D. 104.
5(r 'jf ^ ^

o
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les wat Spaensch of Spaensgezind was —
't welke de plaets van hetere bewec?re^

denen vervulde -— bragt Neeriands volk

in bev/eging. —
De onafhangelijkheid was zeker in den

aenvang,, 't doel niet der menigte - en de

Grooten gaeven fleeds breed op van hun-

nen verkleefdheid aen hunnen Koning —
en toonden zich geheel afkecrig , om
zich aen deszelfs ^ehoorzaemheid te ontr

trekken. Men beriep zich op zijne be-

reidwiUigheid , om de wapenen neer te

leggen-^ indien flegts de grieven werden

opgeheven —- was onvermoeid in nieuwe

in der weggenomene placrfe te voorlchijn

te brengen, en ging in zijne onderhande-

lingen niet zelden met dubbelheid te werk.

De vooringenomenflen zelf» kunnen dit

niet betwisten.

In weerwil van dit alles bragt dcStaet-

kundige Willem I. 't verbond tusfchen

Holland en Zeeland -— en vervolgens de

Unie van Utrecht tot fcand: men bleef

ïn de betuigingen van gehoorzaemheid vol-

harden — en dwong- intusfchen den on-

willigen , om in dezelve deel te nemen. (<r/)

Dit
(rf) P. Bondam Verzam. r. onuitg Stukk. II. D.

353. 354. in n. 16. 69.
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Dit lot viel Amersfoort (e) te beurt

't welk door Graef-Jan van Nasfau -—
met die oogmerk — werdt belegerd :— dit

lof trof de Geeftelijkheid in Utrecht, Qf^
en de Baenderheeren in 't Graeffchap

van Zutphen (^ ).

Dit alles toont overtuigelijk, welk een

gering aendeel de Godsdienst had in den

opftand der 17, of zo men verldeze , der

7 Provinciën , en leert ons den prijs ken-

nen, -welken men aen de toenmaelige be-

tuigingen van verkleefdheid aen hunnen

Heer hebbe te hegten. —. Er zal echter

altijd tusfchen beide Gemeenebesten een

aenmerkelijk onderfcheid overblijven —

-

maer een onderfcheid ten voordeele der

Americaenen.

In America trachte men in den aenvang

't Volk in 't bezit van deszelfs rechten te

herllellen, en de beste middelen te be-

raemen , om "t bij deze te handhaven 9

tegens derzelver krenking te beveiligen en

kracht-

Ce) N. Bond. Hijl. Foed. UUr. J. 15. Pag. 34- P-

Paul. vcrk. der Unie I. 40.

(ƒ) Mf. Refol. van 't Cap. van Oudmunfler, bij

P. Bondam Red. over de Unie van Utrecht p. 135. 136.

(f) liiiJ. p. 155.
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krachtdaedig te beletten , dat weinige Groo-

tcn zich ten koste van 't gemeen verhef-

fen.

In Nederland droeg men— al fchielijk

van een onbekend goed walgende — aen

Willem de I. de Hooge Overheid op —

«

welke men ten koste van zo veel Burger

bloeds aen Philips uit de vuist hadt gewron-

gen, — beroofde de Gilden en Schutte-

rijen van een Recht — 't welk hun nim-

mer onder dien Dwingeland betwist was

p-eworden^ en baende vervolgens op

nieuw den weg ter Opperheerfchappij

,

zo dra een Ingezeten ftout genoeg ware

om zijne medeburgeren te doen bukken.

In de Grondwetten van America wa-

pende men zich tegens 't kwaed — uit

godsdienflige twefpalt te dugten — hand-

haefde eik Burger bij deszelfs onver-

vreemdbaere rechten , om God volgens

zijne eigene begrippen te dienen , zon-

der eenigen tot 't befluur van 't Gemee-

nebest uit hoofde van derzelver Gods-

dienflige gevoelens onbekvv^aem te ver-

klaeren , indien zl) anders zich als waerdi-

ge Leeden derMaetfchapplje gedroegen.-

In Nederland ilict men, al vroeg, zo

dra
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dra men magts genoeg had gekregen, de

Roomschgezinden uit de Regeering — liet

hun naeulijks hunne vrije godsdienstoefe-

ning over en fchonktenlaetflenalie voor-

rechten — bij uicfluiting van andere, —

«

aen eene gezinde.

Welke uitflekende voordeelen M. L,

moeten de verbindenis met zulk een aen-

zienlijk Volk ~ vrijgevogten als wij —
rijk in alle natuurlijke voortbrengzels der

aerde— rijk in alle burgerlijke en gezellige

deugden , — thans onafhangelijk van alle

andere Natiën ^-*- door de grootfle mag-

ten van Europe — openlijk — heimelijk —
getroeteld , begunfligd — welke vQordee-

len moeten zulke eene v^rbindenis ver-

p-czellen!o
Onze Koophandel —- onze Zeevaert —

onze Fabrieken — alles kan door Noord-
America in zijnen voorigen bloei herfleld

worden , — indien wij willen - iiidien wij

den ouden prijs op de naerftigheid en zui-r-

nigheid Hellen, en den altaer der goede
trouwe weer op willen bouwen. Door
't voorbeeld van America kan 't bijna uit-

gebluschte vuur der Iie£de voor 't Vader-

land op nieuw ontdoken —— en de zugü

voor
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voor de vrijheid en onafhangelijkheïd in

aller boezems opgewekt, en in aller har-

te de gedagten — om zich bij dezelve —
tegen allen te handhaeven , gevormd

en herboren worden. Dan zal ons geen

vreemdeling meer verwijten — dat geen

Volk flaeffcher kruipt , indien men 't den

naem van vrij wü fchenken; dan zal Ne-
derland eerlang weer een Volk van Helden

uitleveren , 't welk — alleen der wetten

onderdaenig — zijnen ouden roem zal

doen herleven ~ en den eerbied , en de

hoogachting , en de verwondering , en

de vriendfchap van alle volken tot zich

trekken — dan zal Nederlands Volk —
met dat van Noord America vereenigd —

der Dwingelanden geesfel en fchrik , der

burgerlijke , der godsdienilige vrijheid

Heun en bolwerk, de fchuiiplaets der

verdrukten, de voorraedfchuur der ge-

heele waereld , 't kweekfchool der kunffcen

en wetenfchappen , en de verblijfplaets

worden der deugd en godsvrucht.

JuNius Brutus.

In mijn Bockvertrck

4eQ I Aug. 17S1.
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)e zaek der vrijheid is niet die van etn&i vrijen

Stset atleen : 't is eene gemeene zaek ;,, de ondergang

des ceueni;an niet onverfchillig zijn voor dié weini-

ge andere Staeten, welken God in zijn voorzienig-

heid bewaerd lieeft, van door de Dwingelandij ver-

zwolgen te worden.

J^rief van zijne Exc. J, T 11 U M-
BÜLL eu W. LIVINGSTON,,

aen J. D. BARON vanijep*'

GAPELI^EN. M. i.
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Mtjn Heer/

'e eerftè Ehgelfchen , die uit hun Vader-

kiici trokken , om zig hier neer te zetten ^ wa»

ren een hoop godvrugtige Menfchen^ vervolgd

in Engeland en geweeken naar Holland in 't jaar

1608. Zij verbleeven te Leyden, tot da^t een.

honderd en één van hen weeder vertrokken naar

Nieuw - Engeland in 161 o. Zij zetteden zig nee^

der in een Baay en bouwden de Stad Plymouth.

De volgende Cölonisten kwamen insgelijks, om-

des Godsdienst en der Vrijheids- wille ,' over in

\ jaar 1630. met den eerwaardigen Gouverneur

WiNTHRop aan hun hoofd. Deezen maak»

ten een nieuwe Volkplanting in een Baay om-

trent veertig mijlen Noordwaards van Plymouth.

Zij bouvvden Salem y Charles - Town , Boston ,

en zeer vroeg een aanttl andere Steeden 3 Plaat-

fen en Kerken, en fielden 'er Bedienaers toe

aan. Zij Waren uit hun geboorte - land verdre-

ven uit hoofde van hunne godsdienftige Grond-

beginfels 5 en flonden groote hardheeden uit:

Echter befpeurden zij omtrent zig zelve veele

Verwonderingswaardige teekenen van de Godde-

A liike
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Èjke Voorzienigheid zo in hunne optögterf

naar dit nieuwe land, als in hunne vestiging

y

daar zij door ontmenfchte wilden en woeste die-

ren omringd waren.- God was in alles hun

fchild en toeverlaat : Zij hadden voorfpoed en

bloeiden 5' en fchielijk wierden zij in ftaatjOm zig

de noodige' behoeftens te bezorgen : Doch niet

lang na hunne aankomst wierden, zy door hunne

Vyanden in' Engeland vervolgd. God, de be-

fchermer en behouder van 't Menfchdom, be-

waarde hen en Hortte zijne zeegeningen in dit

hun begin zelve over hen uit. Op 't jaar 1640,

vind men door den Gouverneur Winthrop'
in zijn Dag -Register aangeteekend de volgende^

woorden: „ Verm-its de groote vryheid, die de

^ Koning aan het Parlement van Engeland liety

fy fchreeven eenige van onze Vrienden aldaaf-

^ aan ons , ons raadende om eenige van. ons"

55. over te zenden om bij 't Parlement te follici-

fy teeren, geevende ons hoop dat wij veel zoh-

5', den verkrijgen. Maar, ons daar over bera-'

5, den hebbende, hebben wi] (Gouverneur ch

^, Raaden vergaderd zynde): dit voordel afge-

3, flagen, uit hoofde, dat, zo wij ons zelven

„ Helden onder de befcherming van het Parle-

^. ment, wij ook onderworpen moellen zijn aan

^y. alle zulke wetten als zij zouden willen maa--

j, ken, en eindelijk aan zulke als zij ons zou-

5, den willen opleggen
:

" Op welke wijze (zoo

7X^ het al "goed met ons voorhadden) 'er voor

ons

.
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ons groot nadeel uit zoude kunnen ontftaariJ

Men moet hier opmerken ^ dat
,

gelijk op
èeezen tijd, het óok altoos naderhand zo ge=

weestis, dat de Goloriien, verre vèn te erken-

iien , dat her Parlement regt had om wetten te

hiaaken , die haar verbonden in allen gevalleti

hoe genaamd 5 zij 't In alle gelegenheid hebbefs

teegen gefprooken;

In de maand van Augullüs 16380 vertrok ëen

gedeelte Volks en bouwde een Stad, met naame

VVindlor, óp de Rivier Connedlicut. Indevol-

gende maand Oélobër ftigtte een andere hoop'

een tweede Stad omtrent twaalf mijlen laager

óp de zelfde Rivier en noemde die Withers-

field. Een maand daarna begonnen zij een Ka-

fteel aan té leggen te Saybrook aan de mond varï

de Rivier. Op den 31 van de Volgende maaii#

Maart vertrok de Heer Hooker, Leeraar in de

Kerk op New - Town in de Masfachufett's*

èaay, met het grootfle gedeelte van 'zijn Ge=-'

m'eente, en leidde een Stad aan tusfchen Wind-

for en Withersfield , welke zij noemden Hart-

ford. .
.. , .

.
.r

.

Het was toen ohzeèkêr ^ of déeze Sfëédea'

niet geleegen waren binnen de Grenzen en oti=>

d'er 't Rechtsgebied Van Masfachufets, Wel
haast bevond men dat het zo niet was , én dé

inwoonders vergaderden zig, maakten een Re^

geerings - form en keurden dezelve goed o|) de»

14 Januarij 1638. wa,ar van een Affchrift hier ini^

geHooten is/ A it Oa«
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Oiider dit oorfpronglijk Handvest doot dit

Volk gemaakt, wierd 'er een onafhangiijke Re-

geering opgerigt en beilierd tot 1660,. geduu-

rende weiken tijd 'er veriGheide nieuwe Stee-

den aangelegd en Kerken voorden Christelijken

Godsdienst gebouwd wierden. Dus wierd er

een Regeering opgerigt volgens het Plan van

Locke, kort voor zijn geboorte, zo als 'er

reeds meenigen geweest waren zelfs in vroeger

tijden.

Gevaar vreezende en met oogmerk om be-

fcherming te erlangen , vervoegden zig onze

Voorzaaten bij den Koning van Engeland, de

Natie 5 waar van wij afflamden, om een Hand-

vest ^ waar bij zij en hunne Opvolgers befchermd

zouden worden , en genieten alle Vrijheeden en

Voorregteh van vrije en natuurlijken Onderdaa-

nen als in eenig zijner Rijken : Dit wierd toege-

ftaan mits wij daar voor aan hem, zijne Erfge-

naamen en Opvolgers ,
gaven en betaalden al-

leenlijk het vijfde gedeelte van al 't goud en fil-

ver, in plaats van alle andere diensten, gereg-

tigheeden of eisfchen hoe genaamd : Een af-

fchrift daar van gaat hier neevens ^ waaruit

blijkt , dat het weezentlijke onderfcheid tus-

fchen 't geen zij zelfs gemaakt hadden en het

nieuwe Handvest van den Koning van Enge-

land alleen bedond in een weederzijdfche en

weederkecrige overeenkomst en verbond; aan

zija kant, dat wij zouden genieten de Vrijdom-

men
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men en Voorregten van alle zijne andere On-

derzasten in het Rijk; aan onzen kant, dat wij

hem zouden hulde doen en betaalen het vijfde

gedeelte van het Goud en Zilver.

Onder deeze Staats - gefteltenis , zeer wel in-

gerigt voor het welzijn van "t Volk, is de Re-

geering behoorlijk beilierd, en tot den tijd van

den tegenwoordigen Oorlog zor'gvuldig waar-

genoomen. De Koning heeft ons nu zijne be-

fcherming benoomen, waar door wij van onze

verpligtiiigen om hem getrouw te weezen , ont-

Ü^gen , en tot onzen voorigen toefcand van

vrye en onafhanglijke Staaten weedergekeerd

zijn. Onze regeering en oppermagt blijft de-

zelve als in den beginne zonder eenig wisezent-

lijk verfchil of verandering. Ik weet niets bee-

ter om u onzen Staat en Gefleltenis te leeren

kennen , dan hier in te fluiten de Vraag - ftuk-

,ken aan ons door de Staats - Secretarij gezonden

den 5 Julij 1773. ^^ ^'^ Antwoorden daar op
den 4 Oólober 1774. gegeeven, waar op ik

eenige Aanmerkingen op de kant gemaakt heb.

Met mijn eerden Brief heb ik u een Affchrift

gezonden van 't Smeek - fchrift door deeze Re-
- geering aan^ den Koning overgegeeven , gelijk

ook zijn Antwoord , als meede mijnen laavSten

Brief aan de Secretaris .van Staat voor het De-
partement van America, Lord Dartmouth, waar

op nooit antwoord gekoomen is.

Een groot gedeelte v^n het volgend Verliaitl

A, 3 ilci



der Oorlogs - faaken van dit land zal zo wel aan

pnze Vrienden ongelooflijk voorkoomen, als

jdoor onze Vijanden ongetvvijffeld verworpen

worden als befpottelijk verdigt. — Ik zal

echter eeii eenvoudig verhaal van 't gebeurdq

^urven Hellen tegens de valfche voprgecvens

yan een Vijand, bekend voor eeven vrugtbaar te

zijri in de kunst om leugens te verfpreiden als

door zijne wreedheid en onbefchaamdheid.

De eerfte vyandelijke daad is gepleegd bij

het Dorp Lexington , vijftien mijlen van Bos-

ton, door een Corps Troepen, walkers orders

waren om een meenigte Krygs- en andere be-

hoeftens te Concord ^ eenige weinige mijlen

verder op, te vernielen. De tijding van de

piaifch van die Troepen in 't Land den voorigen

avond bekend geworden ziinde y en onkundig

yan de plaats hunner beftemming en hunne or-

ders, had men in verfeheide plaatfen de waape-

fien opgenoomen5met voorneemen,met om hen

tegen te gaan, maar alleen uit hoofde van zelfs=

yerdeediging.

In die gedagten wierd de Militie van Lexing-

ton ten getalle omtrent van 60 of 70 Man op-

haare gewoonlijke Parade gefchaard, en was op^

d^n morgen van den 19 April 1775. beezig haa-

|e exercitie te verrigten, toen de voorhoede van
' de Engeifchen opkwam. Men wisfelde gem
ivoorden; maar, op 't bevel aan de Inwoonders;

èm uit malkander te gaait, yolgd^ ommiddelijk



de 'order om te vuuren, Verfcheiden wierden

'er gedood en gequetft. Het alarm verfpreidde

^ich dadelijk door 't geheele nabiuirige land, en

ieder boefem, reeds verhit door voorafgegaan©

euvelmoedj ontvlamde in al die enthufiaftirche

woede, welke de verongelijking, gevoegd bij den

fmaad, in flaat is in gemoederen te ontvonken,

welke bezield zijn met een ingeboore mo^d en

opgevoed in de hooghartige gevoelens aan de

Republicainfche vryheid eigen. De gebeurtenis

van dien dag was het natuurlijk gevolg van zo

een begin, De krijgsbehoeftens bij Con^
cord wierden in der daad vernield 5 maar de

Landslieden
5,
geen agt geevende op 't gevaar 5

tasten uit weerwraak , fchoon onbedreeven in

de Krijgskunde 5 de oude ge -oeiTende Engels

fchen Soldaaten aaU;, joegen ze gedeeltelijk op

de vlugt 5 en vervolgden ze met de aanhouden-

fte hardnekkigheid, en met een goede uitkomst
j,

de lengtte van 15 mijlen. De hoogtens van

Charles-Town verftrekten de vcrflomden en ver-r

flaagen Vlugtelingen tot een fchuilplaats voor

de nagt^ fchoon zelfs zo voordeelig geleegerd,

vonden zij hunne befcherming niet zo zeer in

hun moed als wel in hunne wreedheid, bedreig

gende de Stad te vernielen tot weerwraak^ zq

nien hen op nieuw mogt aantasten.

Dus wierden wij noodwendig in een ooggn^

Hik in allen toenmaahgen en toekoomenden gru-.

ivelen eens burgerlijken oorlogs ingewilvkeUi,

Aa E§^
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Een volk, eerder dien moed bezittende, welke
durft onderneemenjendie hardnekkigheid, wel-

ke in geyaaren kan volharden, dan de onder-
vinding , die leert of de doordringenheid en

vDorzigtigheid^ die in 't vervolgen van zp uit-

geflrekte en zwaare onderneemingen, de goe-

c|.e uitkom.fl; yerzeekeren; —— een volk zon-

der ondervinding van een onafhanglijke Regee-

ring en van den oorlog ; onvoorzien zo van

Officieren als van Soldaaten of Magazijnen, oïü

zelfs een éénigen Veldtogt uitteflaan teegens

eene Natie ^ wiens naam wij hadden ieeren eer-

biedigen; aan wier Troepen wij van kinds ge-

beente af hadden toegefchreeven het grootfte

kenteeken van kloekmoedigheid en ervarenis,

en wier Scheepsmagt in ied^r gedeelte van de

Waereld zegenpraalde.

Maar deeze vergelijking, hoe weinig in ons

voordeel, gold niet bij gemoederen, waar uit

de ontzaggelijke zugt tot vrijheid alle verbeel-

ding van 'vrees gebannen had. De Colonien

van Nieuw - Engeland beflooten terftond den

oorlog te onderneemen, Men ligtte Troepen bij

werving ; en men voorzag ze pp eene reegeld

maatige wijze met Officieren, om de plaats te

vervullen van die, welke op 't eerfte alarm zich

bij een vergaderd hadden op eenen zeer ongeree-

o-eldei'i voet : Ons'leeger, dus zaamgeileld, be-

ftond in ^t begin van Junij uit 20,000 Man, flerk

geieegerd op de hoogtens in de nabuurfchap van

Boften. Op
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Op den i6 Juni) 1775. befloot men een Poft .

XQ ftellen op dat gedeelte van de hooge landen

van Charles -Town 5 datdigfl bij de Stad Boston

geleegen is , van wïjar wij in ftaat konden zyu

om den Vijaiid zo in de Stad als in de Haven
het meeft te hinderen. Het plan tot uitvoering'

van dit voorneemen v/as niet goed ingerigt^, en

het wierd door de nog ongeoefFen'de Offipieren

eri Soldaaten, waar van de uitvoering afhing,

met geen meerder beleid voibragt. Omtrent

600 Man trokken 's avonds met wapenen en

verfchansfing-Inflrumenten af, en omtrent ia

uuren begonnen zij hunne werken. De ver-

fchansfing was by gebrek van Ingenieurs in een

eeven gelijke onoordeelkundigen toeilan^ als de

vooraf gegaane maatreegelen. Met het aanbree-

ken van den 17 wierden wy door den Vijand

ontdekt; enterilond begon een Canonnade, die

tot den namiddag duurde met weinig tuifchen-

pooling 3 fchoon ook met weinig vrugt. Die

ongelukkige 600 Man , zo door den arbeid als

door ilaapeloosbeid afgemat, en veel te gering

in getal tot verdeediging van dien Poftv, om wel-

ke te formeeren zij gezonden waren ^ wierden

ondertuffchen niet eens afgeloft door verfche

Manfchap, maar zeifs niet voorzien vaii behoef-

tens en drank tot hunne verfrisüng, of met de

buitengevvoone Krygsbehoeftens die zy vol-

ftrekt noodig hadden. In dien toefland wierden

zij door 12,00 Britfcheii Troepen onder den Ge-

A 5 neraal



neraai Howe aangetafl ; En nogtans , fchoon

niet onderfteund door hunne Metgezellen,, maar

blootgelleld aan het vuu}: van een meenigte Oor^

logfcheepen en Batteiyen , en aan den aanval

van een Manfchap, 't dubbeld van dé hunne,

hielden zij echter met de onverfchrokkende

ftandvastigheid hun poft gevat en dwongen den

vijand, om te wijken ^ tot dat. Generaal Howe
eene groote verfterking gekreegen hebbende

,

en zij zig fteeds verlaaten en aan hun noodlot

overgegeeven vindende , zonder Oorlogs - be-

hoeftens , -hunne Opperbevelhebber de braave

Generaal Warren en bijna de helft van hen

gedood en gewond zijnde , het gering overfchot

de vlugt nam, en den Vijand meefter liet van

het Slagveld. Niet te vreeden met de ijsfelijk»

heid van dit nieuw. tooneel^ ftak men de Stad

Charles - Town in den Brand , welke tot as-

fche verteerd wierd. Er zijn moogelijk weinig

zulke hardnekkige gevegten geweeft, bijna de

helft van de Troepen, die aan beiden zijden in

den flrijd geweeft waaren
, gewond of gedoog

zijnde, dat is, van de Engeifchen iioo en van

de Amerjcaanen meer dan 300. De eenigil:e

vrugt van deeze Aélie was^ de tAvistende par-

tyen in de hoogfte graad verbitte^i^, een ieder

nog grootere denkbeelden ^vxm elkanders flerk-

te te hebben ingeboezemd , en de noodzaaklijk-

heid doen zien om meer zorg voor onze be^

fchermmg en verfterking te draagen,
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De werving van eene Armee ter foldij en in

jlienft van de Vereenigde Colonien , en de aan-

Icomfi van de Generaals Washington, Lee en

-Gates 5 onmiddelijk na het gevegt van Bunkers-

Ilill, waren van groot aanbelang en ibekten

geer tot verbeetering van de Krijgstugt onder

(de Troepen. Gediuirende het overige gedeelte

van deeze Veldtogt wierden 'er egter geen maat-

recgelen tot een aanval genoomen , behalven dat

men een Detachement van looo Man zond na

Canada, onder bevel van Colonel Arnold, over.

de Rivier Kennebeck , een weg tot nog toe

nooit gebruikt en bijna geheel onbezogt. Dee-

ze togt was gefchikt om den Vijand van Gene-

raal Montgommerij af te trekken , die over 't

Meir Champlain aankwam, en van wiens ver-

rigtingen men thans fpreeken moet.

De Posten van Ticonderoga en Crownpoint

tot nu toe altoos aangezien als de grenspaalen

van Nieuw - Engeland wierden bij verrasfing

ingenoomen kort na het begin van den Oorlog

door een partij Vrijwilligers uit deeze Staaten en

Nieuw -York, welke op dezelfde tijd het geluk

hadden om zig meefter van de Scheepvaart op

-t Meir Champlain te maaken door het neemen

van de kleine Zeemagt van de Vijand. Op
deeze go'ede uitkomll: kreeg eerft het Congres

de gedagten om Canada te bemagtigen of liever

om zig van de Britfche Dwingelandij te verlos-

fen j eene gedagte 5 waar in zij bevestigd wier-

den
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den door den overal bekenden afk§er van de In«

boorlingen, welke verlangden om zig bij deeze

onderneeming te voegen.

Schielijk ligtte men een Corps Troepen, en

men gaf het \ bevel aan den Generaals Schuijler

en Montgommerij. De eerfte deezer door ziekte

opgehouden, ging de andere van Crownpoint

onder zeil den 31 van Aiiguftus met omtrent

Ï200 Man om het Fort St. John op 't eind van

het Meir Champlain te belegeren , welke Poll

na een beleg van twee maanden in 't begin van

November zig overgaf, gelijk ook kort daar na

Montreal.

In de eerfle dagen van December voegden zig

de Troepen onder bevel van Generaal M^it-
gommerij bij die van Colonel Arnold op de

vlakte van Abraham voor Quebec^ beide Divi-

fien na de vereeniging niet meer dan 800 a 1000

Man bedragende. Twee te zaam loopende oor-

zaaken bragten deeze verwonderlijke vei-min de-

ring te weeg ; Een opfland en fchaarsheid van

behoeftens had Colonel Arnold genoodzaakt de

helft van zyn Detachement van Kennebeck te

rug te zenden; de tijd^ waar voor de Troepen

aangenoomen waren , verfcheenen zijnde , ge-

voegd bij de uitermaate ilrengheid van de lucht-

ftreeken den afiland van huis, waren op de ge^

moederen der Soldaaten, gevoerd bij Generaal

Montgommerij , te vermoogende , om door de

liefde tot het Vaderland te worden vermeeilerd

,

't welk
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't welk het grootfte gedeelte van hen deed over-

gaan om hem te yerlaaten op 't oogenblik van

de overwinning zelve. Met zulk een hand vol

Volks wierd echter het beleg voor de flerkftë

Stad van America gelegd; edoch, de oneindige

hindernifTen door het ongunftige faifoen veroor-

zaakt, de moeielijke aanvoer van Provifien , de-

weinige waarfchijnlijkheid van eenige verfcer-

king , en de neetelige toeftand van het over-

Tchot van het Leeger, vergeleeken met de ge-

lingheid van 't Garnifoen en de weinige toege^

neegenheid van de Steedelingen deeden de be-

velhebbende Officieren befluiten om de Stad

ftormender hand in te neemen. In gevolge van

dien maakte men de noodige toebereidzelen, en

des nagts van den 19 December deed men twee

verfchiliende aanvallen. DeDiviiie, geleid door

Colonel Arnold, trok voorwaards met een on-

verfchrokkendheid, die den Spartaanen eer zou-

de gedaan hebben, *en zij had zig den intogt iiï

de Stad overweldigd;, toen zij de dood vernaa--

men van den braaven dog ongelukkigen Mont-
gommery : Zijn Divifie was op punt om de

Wallen te beklimmen, die reeds door den Vijand

verlaaten waren , wanneer de laaste toevallige

Canons-Kogel den Generaal en twee andere voor-

naarae Officiers over hoop fchoot, waar door de

moed der Soldaaten zodanig benoomen wierd,.

dat zij terflond met de uiterile verhaafling te

rug trokken. Ter tijd dat Colonel Arnold

dec-
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öeeze finartelijke tijding ontfing , was hij zoda-

nig aan zijn Been gekwetfl door een musket-

Kogel dat hij geheel buiten flaat -raakte. Ter-

Hond wierd bevel gegeeven om af te trekken 5

het geen maar door weinig Troepen kon gedaan

worden ^^ liet grooter gedeelte of gedood of

gevangen genoomen zijnde.

Niettegenftaande deezen Oïigelukkigen uit»

flag bleeven de Troepen trouw op hun poll>"

digt bij de Stad geduurende het overige van den

winter^ m hoop van de aankomft van eene

ruime verfterking om hunne onderneeming te

önderfteunen ; doch te vergeefs. De winter ver-

liep zonder eenigen toereikenden bijfland te ont-

fangen , en de aankomfi: van verfcheide Britfche

Scheepen met een Corps Troepen noodzaakte,

hen het beleg op den 4 Meij 1776. fchielijk op

te breeken , met agterlaating van hun Hospitaal

Éiet omtrent 200 Zieken en Gekwetften^ al huff

Bagagie y Krijgs- behoeften/ enz. aan den ze-

géiipraalenden Vijand.

Terwijl dit in Canada gebeurde, lag het lée-

|;er geruft in zijne Quartieren voor Boston ;,'

éot den eerften Januarij, verfchijndag van den

tijé voor welken de Troepen aangënoomen wa»

fen. Eenige weinige Manfchap was nog maaf

6p het nieuwe Etabhsfenient wceder in foldij

genoomen voor een volgende Veldtogt; en na

6 maanden weezendlijk gediend te hebben van'

die buiten gemeeiie groote drift Iterk ver-

flaauwt.
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flaauwt , die meer uit nieuwigheid voortkwam

,

dan uit vaste grondbeginfels : Niet eenige aan-

drang van deugde Vaderlandsliefde of Staatkun*

de verniogt op deeze onbefuisde Helden , om;

alleenlijk nog eenige dagen de lall van den oor-

Jog te dragen en van hunne vrienden gefcheiden

te zijn : Overal verHet men meeft den dienil

juïft op 't ogenblik van een hagcheiijke toe-

ftand ; en in e'én dag verminderde het Leger .

van 2O5 000 Man tot op minder dan 5, 000 s

een getal op verre na niet genoegzaam om eeii

van onze Quartieren te verdedigen. Men riep

voor eenige weinige dagen de Militie o|> *de

been , tot dat 'er nieuw Volk van het Land
geworven was , en men deed de fterkfte poogin-

gên om het in ftand brengen van een nieuw

Leger te verhaaften.

In Februari] waren wij in ftaat om aanvallen»

éer wijs te handelen. Men maakte in gevolge'

van dien toebereidzelen; en op den avond vaiï'

den 5 Maart Avieréen de Hoogtens van Dorche-

fter door een fterk Corps Troepen bezet: Er
wierd ook een zwaar vuur uit zommige Quar-

tieren op de Stad gemaakt. De Vyand eenig&'

dagen daar na geen kans ziende een aanval op
onze Posten te doen met eenig vooruitzigt vait

goed gevolgd en zijn eigenen ftand geenzints

voordeehg nog zeeker achtende», verliet de"

Stad op den 1 7 en ging na Halifax onder zijk-

Nieuw -York na alle waarfchijniijkheid de plaats
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2^!ide 5 daat zij het nu op gemunt hadden^

trok Generaal Washington met zijn Leger derr^

waards^ en kwam 'voor die Plaats in 't midden

van April

Voor en aleéf wij tot de verdere verrigtingen'

in deeze ftrecken overgaan , vereifcht de neer-

ïaag van Generaal Clinton in Zuid - Caroiina

onzen aandagt; Hij was in de loop van de voor-

gaande winter in Boston gedetacheerd, en had

zig -eerft voor Nieiiwpoort;, daarria voor jNieuw^-

York 5 en eindeliik voor Charles -Town ver-

to'Ond. Den 28 Junij wicrd 'er een aanval ge-

daan op Suilivans- Eiland 5 't welk den ingang

van de laaste Haven bellreikt, door de Vloot

onder Commodore Sir Peter Parker, ter zelver

tijd dat d-e Land -Troepen onder Sir LIenry

Clinton gemeenzamer hand van hunne zijde

moesten a^eeren door het overfteeken van een

kleinen inham der Zee^ waar door het agterlïe

gedeelte van 't Fort gedekt wierd , en dien men

meende te kunnen doorwaaden : Deeze onderrig-

tiri'g was gelukkig yaifch; en de Generaal w^as

genoodzaakt een redle aünfehouwer van deezen

vrugteloofen aanval en van de neederlaag van-

de Vloot te zijn. Het verlies der Engelfehen

beftond in twee kleine Schepen y die verbrand

wierden 5 en in omtrent 300 Man dooden en ge-

quetilen. De overige Schepen hadden groote

fchaede zo in 't hout als in hun want bekomen.

Aan onze zijde had men niet meer dan twee

doo°
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tlooden en omtrent tien gekwetflen. De geflaa**

gen Vloot en 't Leger voegden zig kort daar na

hij Generaal Howe te Nieuw -York.

Weinig tljds na de aankomil van Generaal

Washington op de laaftgenoemde Plaats , wierd

*er aan fterke Detachementen order gegeevert

om oiïze wanhoopige Vrienden in Canada bij t@

flaan; maar door de flegte wegen en gevolgUjte

door de moeljelijke overvoerMg> was het onmo-
gelijk in tijds bij Quebee te zijn. Zij ontmoet^

teden de vlngtende Troepen te Trois-Rivières,

De geeft van wanhoop verfpreidde zig fcliielijk 5

de Kindetóiekte woedde vreeslijk; de Vijand

was hun op de hielen;, en in weinig dagen wa^^

ten wij alle onze veroveringen geheel kwijt.

Het Leger, beloopende omtrent 5, 000. Man^;

waar van 3, 000 ziek waren ^ bereikte Crown-

Point den 30 Juhij y en was aldaar in zeeker-^

heid, alleen doordat het den Vyand onmoge-

lijk was de Meiren over te fteeken, Ticandero^

ga wierd verkooren als zijnde een meer houbaa*'

re Plaats. Het Leger kwam aldaar te rug in 'r

begin van JuUj. Terftond leidde men zig toe

met een onvermoeijde vlijt om de oude Ves-

tingwerken te herflellen en nieuwe aan te leg-

gen. Wel haall bevond&n zij zig in een gedug-

ten (laat. Aan beide kanten was men ter dier

tijd llerk beezig om' de overhand te water te

krijgen of te behouden. Op den 13 Oélober

onimoetteden de twee Vlooten elkander 3 be«

B ftaan-r,
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(laande ieder in m of 13 kleine Schepen en Ga-

ieijen, voerende omtrent 100 ftuk Canon. Hier

op volgde een heet Gevegt, waar in de Engel-

fchen volkomen de overwinning behaalden, en

ons verhes beilond in bijna alle onze Schepen

en in omtrent 250 dooden, gekwetften en ge-

vangenen. Kort daar na trok Generaal Carleton

met zijn Leger naar Crown-PointjVoorneemens

zijnde eenen aanval op de Troepen, beloopende

omtrent 13, 000 Man, te Ticonderoga te doen.

Doch, onze ilerke ligging en ons blijkbaar aan-

tal bezien hebbende, oordeelde hij het voorzig*

tiger om naar Canada te rug te keeren. Het

Americaanfch Leger betrok de Winter - Quartie-

ten omtrent het midden van November , een

tjarnifoen laatende van 1000 Man,

Terwijl dit in de Noordelijke en Zuidelijke

gedeeltens gebeurde, was ons Leger te Nieuw-

York (beflaande maar omtrent. uit 8,000 Man ge-

worven Troepen) beezig met de, Stad en het om-

leggende Land te verfterken, en met alle toebe-

reidfelen te maaken om den Vyand wel te ont-

fangen, wiens oogmerk wij thans volledig wisten.

Het Congres overtuigd, dat het Engelfche

Hof vafl bellooten had ons te veroveren, alle

hoop tot eenig vergelijk op reedelijke of ten

minfte dragelijke voorwaarden opgeevende , en

de gantfche waereld zo wel als onze Vyanden

"willende overtuigen , dat ons vaft voorneemen

"was of te fterven of vrij te zijn^ verklaarde zig

opent'
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b[iëiitïijk den 4 Juli] bij een Manifeft vrij èfi

ónafliangiijk , afzweerende voor eeuwig alle

vereèniging met Groot -Britannien, in. de .hoe-

danigheid van een Moeder-Land; een ftap^ dieü

toen met des te meer reeht grootmoedig karl

noemen , daar wij toen in een zeer haggelijkeil

toeiland waren, en het gevaar dadelijk voor oa-^

gen was.

In 't midden van deezè maand (Julij) kwaÖ
de eerile Divifie van de Britfche Vloot in de

Flaven van Niëuw-Yörk, en wierd fpoedig door

de tweede gevolgd , als meede door deTroepetó

uit de VYefl- Indien en Carolina^- Het geheelö

Leger, 30, 000 Man fterk, ontfcheépte en lé^

gerde zig ter ververfching öp Staaten - Eiland.

Gedimrende deeze tijd wierden 'er vóorfla^

gen van vergelijk gedaan door Lord en Sir Wil-

Ham Howe , Bevelhebbers van de 'Britfche Vloot

en 't Leger 5 onder de benaamihg van Zijner Ma-
jejieits Commisfarisfen tot berjiel van den Vreede

in de cpgeflaane Colonien in Noord-'Americai

In gevolge van dien wierd Doétor Franklin en

twee andere Heeren aan de zijde van 't Congres

benoemd 5 om met de Commisfarisfen te han-

delen 5 en' uit hen te verftaan de uitgeftrekt^

Jieid van de volmagt^ waar meede zij bekleed

waren. Men hield daar op een bijeenkomst ofl

Staaten -Eiland 5 waar in bleek ^ dat de Coni"

misfarisfen weinig meer magt hadden dan om'

vergiffenis te fehenken voor misdaaden ^ t/a'aï'

Ba MÜ
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-aan wij ons zelven nooit fchuldig erkend had-

den 5 en befcherming te verleenen voor onze

perfoonen en. eigendommen, welke wij reeds

,ons zelve bereid hadden te verdeedigen. Dus
wierd de onderhandeling afgebrooken met geen

ander gevolg dan ons nog volkomener overtuigd

te hebben van den euvelmoed van onzen Vyand,
en hem nog klaarder te hebben doen zieil» onze

volftandige aankleeving aan onze Vrijheid in de

eerlle beginzelen zelf van de twill.

Op den 23 Augufti landde het Britfche Leger

op Lajig- Eiland , en tastte den 27 de ver-

fchanste Posten van onze Troepen t^gen over

de Stad Nieuw -York aan, welke door omtrent

4, 000 Man verdedigd wierden. De dag liep

ongelukkig voor ons af; en den volgenden nagt

verheten wy het Eiland met verhes van omtrent

1,200 dooden en gevangenen. Dit ongeluk wierd

.fchielijk gevolgd door het verhes van de Stad

en naderhand van het gantfche Eiland Nieuw-

York , behalven het Fort Washington aan het

Noord einde , waar in men een Garnifoen lag

van a, 000 Man. Het Leger door het laage land

van Nieuw -York te rug trekkende, naar mate

de Vijand voorttrok, durfde geen fiag waagen,

voor dat het het fterke en bergachtige land

van North Caftle bereikt had, van waar na onze

ligging geduurendc eenige dagen aangezien te

hebben , zonder een aanval te durven doen , de

Vijand te rug trok naar den kant van Nieuw-^

York,
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York. Nu onderrigt zijnde, dat Generaal Ho-

we zijn Plan veranderd had en van zins was

de Stad Philadelphia te -bemagtigen , trok Gene-

raal Washington de Noord Rivier over met een

gedeelte van zijn Leger ;, en vatte poft op den

Westelijken oever. Ondertiiiïchen'hadde Vyand
het Fort V/asliington den 1 6 November bij ftorm

ingenomen; en nu onverhoeds de Rivier over-

trekkende verraste hij het Fort Lee in 't front

van 't Leger, dat wel dra genoodzaakt werd te rug

te trekken. In weinige dagen zag de Vijand zig

in 't volle bezit van het Zuidelijke gedeelte van

Nieuw» Jerfey, Generaal W^ashington voor hem
te rug trekkende 5 tot dat de Rivier Delaware

zijnen ipoedigen- voortgang eindelijk ftuitte.

Onze Troepen zig fterk agter de Rivier gelee-

gerd hebbende, en de Vaartuigen aan de onder-

icheiden Schouwen of Ponten in zeekerheid ge-

bragt zijnde, hadden nu tijd om van hunnen
vermoeijenden terugtogt te herkomen. De
Vijand betrok kort daar op de Winter - Qiiartie-

ren,laatende 1,500 Man te Trenton tegen over
Generaal Washington-^ en het overige van

10, 000 Man 'in verfcheidene Steeden en Dor«r

pen van Nieuw- Jerfey verdeelendc.

Ons Leger, den 20 December verfterkt zijn-

de door de Divifie , welke op de Ooft - zijde

van de Noord - Pvivier gelaten was , en waar van

een gedeelte gediend had in den Noordelijkeu

VeldtQgt, nam het beHuit om de Vyand te Tren-
B 3 tou
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ion aan te tasten, 's Nagts van den 25 wierd de

onderneeming gelukkig uitgevoerd : De Engel-

fchen hadden 800 dooden en gekwetiien met

verlies van de Artillerij en Bagagie van dien

Poft. Weinig dagen daar na hunne verfchcide

Detachemenren weder ^ bij een vergaderd heb-

bende, naderden zij Trenton, van waar Genc-

laal Washington , hunne overmagt te flerk vin-

dende ora een fiag te waagen , des nagts van den

2, Januarlj opbrak , en naar den kant van Prince-

Town, 12 mijlen van hunne agterhoede week ,.

filwaar drie Regimenten, die op hun te rug

niarfch van Trenton waren, ge-attacqueer^ wier-

clen, en geheel verilaagen. Deeze onverwagte

flag en het gevaar, waar in hunne Bagagie te

Brunswijk was 3 dwong den Vijand met verhaas-

$.ing af te trekken. De buitenposten wierden in-

getrokken , en in plaats van een Provincie in

't zeeker te bezitten, wierden hunne bezittingen

bepaald.tot weinige mijlen rondsom de Stad; ons

leeger zig ilerlj noordw^^^ds van |icn geplaatft

hebbende. •

Gij zult niet verwonderd zijn over de geduu-

ïige reeks van rampen , die elkander geduuren-

de den geheelen loop, van deezen Veldtogt op-

volgden , zo ge u voordek een gering getal

ïiieuwcs ongeoeffende, en bij gevolg zieklijke

Troepen 9 met alle bijkoomende moeijelijkhee-

den van eene nog ongefchikte Equipagie ,. hun-

nen eerflen- Veldtogt doende tegen een veeï

groo-
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grooter getal oude Soldaaten , verhard tegen

alle de vermoei]emffen, en opgevoed in de tugt

van een gereegelden Oorlog , voorzien van ^Ue

noodige Equipagie en KrijgsbehoeftenSj en ge-

voerd door Officiers van ondervinding. Men

moet zig veel eer verwonderen , dat zulke Troe-

pen in 't algemeen zo goeden weerftand gebo- ,

den hebben, als zij geduurende den Veldtogt

gedaan hebben ^ en dat zij, na zo veel rampen,

eindelijk de overhand gehad hebben teegen een

zeegenpraalenden Vijand.

Edoch gij zult met reeden vraagen, waaruit

dat gebrek aan Volk by ons zijn oorfprong had.

Onder verfcheidene oorzaaken van deeze bron;

onzer ongelukken bragt mogelijk geen een 'er;

meer toe, dan de hoop, die over 't algemeen iiï

't begin van deeasen Veldtogt veel invloed hadj^,

dat 5 vermits 'er nog geen Oorlogs -verklaring

was , men 't verfchil nog door den weg van

onderhandeling zoude kunnen brileggen , dat

Groot -Brittannien, overtuigd van ons vaft - ge^.

noomen befluit, eindelijk haar zveezejidlijk voo7'~

deel meer zoude vinden in 't herroepen. van 't

zoo gehaatte regt van taxatie/dan in 't vervolgen

van den Oorlog , waar van het gunfiigfle uit-

einde , in gevolge van 't geen zij zogten ^ al-

leenlijk zijn zoude , ons verderf bewerkt te

hebben , en dus voor hen het verhes van alle

voordeel van Koophandel of inkomsten. Die

hoop
5 gevoegd bij de algemeene afkeer,, welke

,
B 4 ii^t



% H ê
h-et denkbeeld van een voortduiirenden Oorlog'

bij de minste onbevooroordeelde nadenking deed

opkoomen ; onze ©verblijvende geneegenheid

voor een Land^ in wiens verbintenis met ons

•wij tot nog toe gelukkig gewetH waren; en de

onervarenheid van alle on^e Officieren , onvermij-

delijk in een Land als het onze , 't welk (om zoo

te fpreeken) eeven In zijn opkomfl was, liepen

te zamen om ons aftefchrikken van met den noo-

digen ijver nieuw Volk voor ons Leger aan te

werven s 't geen de voorzigtigheid, door meer-

der ondervinding bekomen , vereifcht zoude

hebben, en bragt ons eindelijk in alle die mee-

nigte ongelukken van deezen Veldtogt.

Onze Vijanden hebben altoos beweerd , dat

onze Declaratie van Onafhanglijkheid^ gevoegd

bij verfcheidene omftandigheden van ons vo?

ïig gedrag, een befiiirend bewijs uitleverde van

onze oorfprongljjke inzigten ; en dat wij van 't

begin af onze volgende handelwijs gereegeld

hadden. Doch gij kunt mij gelooven', als ik u

verzeeker , dat onze ftandvastige wenfch , tot

dat de geduurige verongelijkingen ons geperft

hebben om ons vrij te verklaaren, en tot onzQ

verbintenis met Vrankrijk , geweeil is voor

Vreede en vereeniging met Groot ^Brittannien

boven alle de Natiën van de Waereld. Ten

laatste uit deezen bedrieglijken droom ontwaakt,

en overtuigd van de divaasheid van alle onze

toggenegcr.G verwagtingen van de wijsheid of
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r,egtvaardighei(J van onzen Vijand, beflooten

wij tot deeze yerklaaring van Onafhanglijkheid,

tot eene verbintenis met vreemde Mogendhee-

den , en tot het ügten van een Leger van regu-

liere Troepen voor den geheelen Oorlog. Alle

kragten dan wierden daar toe ingefpannen; en

wy trokken den volgenden Veldtogt te velde

ili2t een veel fchooner Magt , dan wij te vooren

gezien hadden.

Het groote Leger onder Generaal Washing-

ton lloeg zig neer te Middlebrook, we'nig mij-

len van Brunswijk 5 het Hoofd -Quartier van

den Vijand. De beide Legers lagen eenigen

tijd in eikanders gezigt , tot dat in Juni) de

Britten eene beweeging maakten om op te bree-

ken naar den kant van de Stad Philadelphia;

doch zig ten eerfle gefluit ziende, en gebragt

tot de noodzaaklijkheid om een algemeenen flag

te wagen in een onvoordeeligen toeftand, of om
van hunne onderneeming af te zien , verkoozen

zij het laatfte en verheten Brunswijk, korte da-

gen daar na, als ook gantfch New-Jerfeijs

hunne veroveringen aldaar niaar 6 maanden be-

^eeten hebbende.

Het geheele Leger fcheepte zig terflond daar

na in aan boord van een Vloot van 300 Zeilen,

en ging in Zee, laatende ons in de benaauwd-

flc' onzeekerheid van de plaats zijner beflem-

ming. In het eerft giste rnen dat het Philadel-

j)hia was, en ras kreeg men daar van in 't zee-

B 5 ker^
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kere berigt. Het Leger ontfcheepte ia 't laatfl:

van Augullus aan 't boven - einde van de Rivier

Elk, aan den Qostelijken kant van Chefapeak'

Bay, en omtrent 80 mijlen van de Stad, benee-

den welke Generaal Washington .zijne leeger-

plaats genoomen had. De twee Legers trokken

elkander te gemoet, en de Americaanen floegen

zig neer op den Noordelijken Oever van Bran-

dewijn-Kreek, Den 10 September trok de Vijand

voort tot de overzijde, en 's anderen daags de

Rivier over.

Onkundig in de Krijgs -listen en misleid door

valfche en teegenflrijdige berigten, vonden wij

den Vijand reeds op onze regter vleugel , zelfs

eer wij nog eenig gevaar vernoomen hadden.

Daar op volgde een ongekikkige (lag, en ver-

i;iaaste de terugtogt , waar in wij meer dan

i,£Oo Ma,n dooden, gekwetilen en gevangenen

hadden. Onze Bagage wierd behouden, heb-

bende wij dezelve fpoedig naar onze agterhoe-

de gezonden. Het overige van deeze maand

wierd befleed tot verfcheide beweegingen, ten

deele gefchikt tot het voorkoomen^ ten deele

tot- het forceeren van den overtogt der Schuil-

kill? toen de eenigfte voormuur van de Stad,

Öp het einde van de maand flelde een andere

gelukkige Krijgslift den Vijand in 't bezit va»

2yn lang gewenfcht voorwerp.,

Zij .leegerden zig in 't Dorp. Germantown,

op den affrand van fes mijlen voorwaarts van de

Stad.



% 2? ^
Stad. Naaiiwkeurige berigten van hunne ligging

bekomen Hebbende, verraste Generaal Washing-

ton den 4 Oélober het geheele Leger , tastte

het zelve aan, en vervolgde het bijna twee mij-

len ver; doch de verregaande millagtigheid van

den morgen , hem belettende de verwarring v^n

^cn Vijand te zien j en een onoordeelkundige;

^anval op een Partij , die zig in een flerk fleenen

huis geworpen had , dit alles zamen was oor-

zaak dat het fortuin dien dag keerde. De ver-

llrooide 'Vijand vergaderde zig weeder bij een,

en het was fchielijk onze beurt om te ;-ug te

trekken , dat wij echter zonder eenig verlies

deeden,

Het Britfche Leger was nu in 't geruft bezit

yan de Hoofdftad van America. Ter Zee wa-

ren zij echter tot nog toe zoo gelukkig niet. De

Friefche Ruiters , welke men in verfcheide Li-

nien dwars door de Delaware had laaten zin-

ken, 6 of 8, mijlen beneeden de Stad, nevens

de Werken, Fregatten en Galdjen^ waar door

zij gedekt waren ^ beletteden de Britfche Sche-

pen langen tijd zig' meeiler van de Rivier te

maaken. Van verfcheiden kanten deed men, zoo

te Water als te Land^ herhaalde vrugtelooze aan-

vallen 3 in een van welke , door de Heflifche

Troepen gedaan, de Graaf Donop en omtrent

500 Man fneuveiden , of genoomen wierden

;

en in een ander 5 v/ierden de Augufla ^ een 1

Ooi'-
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Oorlogfchip van 64 flukken, en een Fregat

verbrand.

Na een langen weerfland , en niet voor en al

eer alle de Werken weg en meell al het Canon

om ver gefchoten waren , verliet het Garnifoen

zijnen laatften Poft en trok naar het Leger te

rug, den Vijand ongeftoord meefter laatcnde,

zo van de communicatie te Water als van de

Stad. De Americaanen betrokken hunne Win-

ter - Quartieren te Valley - Forge op de Schuil-

kill omtrent 20 mijlen boven den Vijand.

Deeze Veldtogt was in 't Noordlijke gedeelte

aan onzen kant van meer gewigt, glorierijker

en gelukkiger geweed. Wel is waar, ons' in 't

eerfl verlaatende op valfche en gunstige berig-

ten , hadden wij te weinig zorg gedraagen voor

het behoud van den ilerken Poft van Ticonde-

roga. Het Garnifoen bedroeg in Junij niet meer

dan 4jOOO Man, In deezen zwakken toeftand

kwam Generaal Burgoyne in 't begin van Julij

met een Leger van 10,000 Britfche en Heffi-

fche Troepen van Canada voor die Plaats. Het

Garnifoen, onder bevel van Generaal St. Clair,

eenige weinige dagen een fchijn van weerftand

gebooden hebbende, doch deszelfs getal veel

te gering ziende in vergelijking van den Vyand,

om het lang te kunnen uithouden , daar bij wan-

hoopende eene tijdige verilerking te zullen ont-

fangen , verliet 's nagts van den 4 Juli) de Plaats

met
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met agterlaatlng van zijne Artillerij , Krljgs- en

Mond-behoeftens; een ftap, toen ter tijd doot

een ieder verfoeid , doch waar van naderhand

de ingekoomen berigten de noodzaaklijkheid en

voorzigtigheid beweezen hebben. Na eene ver-

drietige en moeijelijke marfch van 60 of 80 mij-

len door een Land vol Bosfchen en ontbloot

van Inwoonders of eenige ververfchingen , en

na verfcheidene fcherrtiutfelingen met de voor-

fte ligte Troepen van den Vijand gehad te heb-

ben, bereikten de vlugtende Troepen het Fort

Edward op de Noord Rivier 50 mijlen booven

Albani) op den 13 Julij.

De fchrik^ waar meede deeze onverwagte fiag

het gantfche Land vervulde, was even buiten-

fpoorig als de woede tegen de bevelhebbende

Officieren , die (zoo als men toen fprak) de fterk-

fle Vesting van het vaste Land verkogt of ^tg-

gegeeven hadden. Het algemeene misnoegen

hep zoo hoog, dat ter tijd toe dat aan de Gene-

raals Gates, Lincoln enArnold, het opperbe-

vel in dat Departement wierd opgedragen, het

belette dat eenig aantal van Militie zig bij het

moedeloofe Garnifoen bij 't Fort Edward voeg-

de, ja zelfs ter tijd toe dat zij te Albany aan-

kwamen. Doch zoo haaft hadden deeze Officie-

ren het Opperbevel niet op zig genomen , of

de wanhoop , die te voren bij ieder een de

overhand had, week vooreen niterlljkheid van

vertrouwen; en een iegelijk flreelde zig met de

hoop
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iioop eeiier naderende overwinning.i Deeze

moed wakkerde nog veel flerker.aan door den

zeer "gelukkigen aanval van een Corps Militie

onder bevel van Generaal Starks te Benning-

ton op een Detachement aangevoerd door Colo-

nel Baum van de Brunswijekers , waar in de

laatfte gefiaagen wierden met verlies van bijna

duizend Man doeden en gevangenen , en al

hunne Bagagie^ Ai:tilierijj enz.

Omtrent ter zelver tijd berende een ander

Detachement:, onder Colónel Sl Leger, het Fort

Schuijler onitrent.90 rnijlen ten Westen van AI-

.bany; doch na een vrugteloos beleg van eenigé

4agen was het genoodzaakt met verhaasting en

,verlies den ^2 Augustus te rug te keeren.

"In 't begin van September trok Géneraal Ga-

tes, eene talrijke verfterking door de Militie vaïl

Nieuw -Engeland en Nieuw -York gekreegen

hebbende^ naar Still- Water, en kort daar nË

tot half wegen deeze Plaats en Saratoga , al-

waar hij zigneederiloeg, weinige mijlen van den

Vijand. Op den 19 September deed de Vijand

eene poging oni ónzen linker Vleugel te win-

nen, het geen gelegenheid gaf, dat een gedeel-

te der Legers flaags raakte^ waarbij de Vijand

te kort fchoot. Den 7 Oél:ober viel 'er een

tweede Slag voor^ waar in meer dan de helft

van beide de Legers handgemeen waren. De
Britten wierden gevoelig te rug geflagen^ en

tót in hunne verfchanfingen vervolgd 5 met ver-

lies
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lies van den Generaal Frafer , hun bevelhebjbendeii

Officier, en van omtrent 500 dooden, gekwets-

ten en gevangenen. Den 11 begon Generaal

Burgoyne zijn te rugtogt naar het Meir Geor-

ge, ons meefler laatende van zijn Hospitaal en

een gedeelte van zijn Bagage : Hij wierd digt

op de hielen gevolgd, en op den 13 genood-

zaakt om mg te Saratoga te legeren , de over-

tofft van de Noord ^Rivier door een Detache-

ment van het overwinnend Leger bezet zijn-

de. Zig hier aan alle zijden omcingeld zien-

de , alle hulp afgefneeden > en zig in de onmoge-
lijkheid om te rug te trekken, gaf hij den i(S

.zig zelve en zijn ganfch Leger" Krijgs - gevan-

gen bij Conventie»

Om Generaal Burgoyne te behoeden voor het

noodlot, dat hem dreigde, ondernam Generaal

Clinton ^ die geduurende de Expeditie naar

Pliiladelphia te Nieuw -York commandeerdes»

eene Expeditie tegen de Forten in de Hooge
Landen van de Noord -Rivier geleegen , met

voorneemen, om van daar tot Albany door te

dringen. In gevolge van dien deed hij den 5
Odober aan het hoofd van 5, 000 Man- een aan-

flag op het Fort Montgommery. Het Garnifoen^

beloopende omtrent 700 Man, verhet dien Pofi:^

en met denzelven het meeflerfchap over die Ri-

vier , na een hardnekkig gevegt van omtrent

twee uuren. Van hier trok hij terftond voor£

naar Albany 5 doch zijn' hulp kwam te laat:
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Generaal Burgoyne had alreeds de Wapenen
neergelegd ; en wel haafl wierd hij zelve ge-

dwongen naar Nieuw -York fe rug te keeren^

de Forten , die hij geiioomen had , eeril; ge-

ilegt hebbende.

Was deeze beweeging eenige weinige dagen

vroeger gefchied, zij had van zeer groote uit-

werking kunnen zijn; of had Generaal Burgoy-

ne op zoo eene voorfpoedige wijze voortgegaan

als in den beginne, wij zouden bijna onvermij-

delijk de overhand op de Noord- Rivier en in

de gantfche Provincie vain Nieuw -York, en

dus de genïeenfchap tuffchen» de Oostelijke en

Zuidelijke Staaten , zijn kwijt geweefi: ; maar ge-

lukkig , na zijn voordeel .bij Ticonderoga be-

haald 5 in plaats van ( gelijk hij had moeten

doen) met 1,500 of 2, 000 Man ïigte Troepen,

met hunne Deekens , en voói weinige dageh

Mond en Krijgs-behoeftens voorzien, alleen

tot Albany door te dringen , (welke plaats zij

hadden kunnen bemagtigen en behouden tot de

aankomfl van het geheele Leger) hield de

Vijand zig zelf op met zig over zijne overwin-

ning te verblijden, en met Proclamatien af te

kondigen. Eindelijk trok hij voort met eene

ontijdige omzigtigheid , belafl: met een zwaare

Artillery en Bagage ; als of hij voorneemeils

geweefl ware, om aan het Leger en de Inwo-

ners tijd te geeven, om van hunne iedele vrees

te herkomen p en zig in Itaat van tegenweer te



ftellena In dit geval, gelijk als iri Veciè gewïg--

tigè Krijgs-béweegingen, was ecnc onveifaag-

de roekeloosheid wijsheid gev/eeft ; maar de

gunftige geleegeiiheid j eeil oogenblik voorbij- J
zijnde, was voor altoos verlooren^

In J^nuarij lyy^ wierdt te Parys eeïi Trac-

taat van Vriendfchap en Commercie getcekend

tiiflTchen het Rijk van Vrankrijk en de veree-

nigde Staaten van America; Deeze önverwag-

te flag
5 gevoegd bij het verlies van Generaal

Burgoyné en zijnLeeger, gaf gelegenheid, dac

^er wederom nieuwe Cömmiirafiffen in de vol-

gende maand Febriiarij^door het Britfche Parle*

ment' benoemd v/ierden, In Meij kwamen zij te

Philadelphia aan, na dat nien affchriften van

de Bill, op welke hnnne laft en Commiffie be-

rustende waren , voor af gezonden hadt. Doch

het Congres zag dezelven voor even beuzelach-»

tig en ontijdig aan als- de voorigen, en eerder

gefchikt om tijd te' winnen, met ons in eene
.

vadzige .geruUheid op te wiegen :, dan om éeni^

ge ihzigtén van vreede te bereiken ; én dien-*

volgende wierden de Heeren Commiffiiriiïem

zeer onverfchillig behandeld, zonder op hen of "

hunnen lafl eenige acht te geeven.

In deezen tuiïchen-tijd gebeurde 'er niets

tuffchen de twee Legers, tot 'dat de Veldtogt

van het jaar -i 778 geopend v/ierdt, door het ont-

ruimen van de Stad Philadelphia, het geen m
Junij gefchiedde. Het vijandrijk Leg-er, ondef

C U-
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bevel van deii Generaal Clinton , trok door

Nieuvz-Jerfey tot aan Staaten-Eiland. Door dee-

ze . beweeging vondt Generaal Washington zig

eenen grootcn afilandten agteren vanden Vijand.

Doch de Land- Militie jnog verbitterd door den

hoon 5 fniaad en wreedheden , in het voorige jaar

iiitgeftaan, en aangezet door eene begeerte om
zig daar over te wreeken, queet zig zo dap-

perliik met de marfch van den Vijand te ver-

traagen , dat den 27 Juny de ligte Troepen der

Americaanen de agterhoede van de Engeifchcn

te Monmout inhaalden ; en terflond begon de

Adie. -Op een te grooten affland gevorderd,

om tijdig hulp van de Floofd- Armee te ontfan-

gen, Vvierden zij eerll genoodzaakt te rug te

trekken , doch het noodlot van dien dag veran-

derde tcrftond, zo ras. Generaal Washington

aanlvAvam; en, na verfcheiden ongelukkige fcher-

mutfclingen , nam de Vijand den nagt te baat , om
een zeer ipoedigen aftogt te doen, en ont-

fnapte naar Staaten-Eiland zonder eenig verder

veiiies.
,

Was deeze uittogt uit Philadelphia geluk-

kig in de uitvoering, nog veel gelukkiger w:^':»

die ten opzigte van het tijd- punt, want weini-

ge dagen daar na kwam de Graaf d'Eftaing,

van Toulon onder zeil gegaan met het bepaald

voornecmcn om de Britfche Vloot in de Rivier

ie blocquecren, met dertien Scheepen van linie

pp de hoogte van de Ddaware; door teegeiv

wind
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wind en hèt ortgUiiftigfte weer zijne Ms zo laiïg

vertraagd zijnde, dat Generaal Clinton behoor^

lijk tijd en geleegenheid hadt, om 't gelukkig tè

ontfnappen-.

Van de Kalpen dei* Delkwai-e zeilde de Grak^

d'Eftaing terftond naar Nieuw- York , met inzigt

om de Stad te attacqueeren ; doch den boezem

van de Haven voor zijne Schepen te ondiep 'g^^

vonden hebbende, giiig hij verder naar Nieliw-

port in Rhode - Eiland , Welke Haven lang ih

haiiden van den Vijand geweell was , en tVciaf

teegen nu te Land eehe Expeditie was onder^

noomen cnder bevel Van den Generaal Suilivkih

In het begin van Augüflus landden de Amtii-

caaniche Troepen ten getale van omtrent lo^&óö

Man (waar van het grootilè gedeelte Miiitlë

vV'as) zonder eenigën teegenftand bp het Eilki/ds

terwijl de Franfche Vloot in de Haven leg: Op
dit ogenblik vericheen Lord Howè met nl de

Schepen, die hij in Haat was geWeell bij elkan-

der te krijgen, aan de mond der Haven, nia^i

wierdt terftond door de Graaf d'Eilaiiig in Z'z'è

vervolgd* Een geweldige ilornl, die deil vol-

genden dag op kwam , en bijna eene geheel e

week duurde, belette, dat de tw^ee Vlooteit a^n

eikander kwamen, en ontmaste veilcheiden Fraii-

fchc Schepen, waar door zij genoodzaakt wer-

den naar Bofton te gaan, om gecalfaterd te v.nji---

den. Het Leger van Generaal Sullivaii werdt

dus alleen gelaaten, om het beleg te vervolgen
^

C a hét
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het welk zi] dapperlljk deedeii , tot dat zij j zieft*

de, dat z'y geene hulp van de Vloot meer te

xvrcgten hadden^ het beleg voor Nieiiwport op-

braLiken, en den 28 Auguilas zignaar het Noord*

einde van het Eiland retireerden , alwaar de

Vijand het waagde hen den volgenden dag aan

te tasten, doch hij wierdt met verlies te rug

geflaagen. De 30 wierdt aan beide zijden be-

ll-ecd met Linien op te v/erpen: aan den kant

der Americaanen alleen voor de leus. Die lift

was van eenen zeer goeden uitfiag , en des avonds

verlieten wij , zonder ontdekt te worden , het Ei-

land 5. geen ée'nMan verlooren hebbende, fdioon

de Legerplaats van den Vijand minder dan een

Kanons-fchoots afftand van ons af v/as, en zij-

ne Buitenposten de onze beroepen konden.

Na deezen vrupteloozen aanflao- viel 'er niet»

van eenig aanbelang voorgeduurende dien Veld-

togt, tot dat een ilerk Corps Troepen van

Nieuw -York naar de Vv^eflindien en Geor-den

Vvierd gedetacheerd. In Oclober ging de Fran-

fche Vloot onder zeil naar de eerfte dier plaat-

£cn, en wierdt ichieiijk gevolgd door de Engel-

fche, nu onder bevel van den Admiraal Byron,

De Diviiie voor Geor^ien bcllem.d landde

'er aan, en maakte zig fpoedig mecfler van het

voornaamlie gedeelte van het Land zonder vee!°

teegenftandof verhes. Van Georgien trokken zjj

in April naar Charlestown in Zuid-Carolina,

waar voor zij in de maand Meij aankwaamen.

E ene
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Ecnc Divifie van onze Troepen , c^ic voor hen

heen getrokken was, bezette de Stad /en maakte

zig met de Inv/oonders tot eene flerkc vcrdccdi-

ging gereed. Generaal Lincohi ter zelver tijd op

de vijandlijkc agtcrhoede aan gevallen zijnde,

noodzaakte hen om van voor de Stad zig te

rctireeren^ en poft te vatten op een Eiland in

de Haven , alleenlijk een uithoek op het vafte

^Land bezettende tegen over hunne voornaamile

Legerplaats. Deeze poft wierdt terftond daar

op door Generaal Lincoln aangetaft, doch met
eenen ongelukkigen uitflag,' den Vijand verfter-

kmg van het Eiland gekreegen hebbende, welke

men, door zeeker wangedrag, miste ter zelver

ti]d te doen attacquceren door Troepen, die tot

dat einde beftemd waren. Ons verlies was echter

gering, het Leger in goede order aftrekkende.

De Vijand,, vreezende voor eenen tweeden aan-

val , keerde kort daarna te waater naar Geor-
gien te rug, dus een groot deel van zijne nieu-

we veroveringen zo fchiclijk verlaatende als hij

ze gemaakt hadt.

Terwijl dit. voorviel, betrok het groote Ame-
jicaanfche Leger zijne oude Winter-kwartiereti

van 1777 5 te Boundbroek in Nieuw-Jerfey, het-

Engcltche itil in Nieuw- York verblijvende.

De volgende Veldtogt wierdt in Junij geopend
rnet eene Expeditie van den vijand op de^Noord-
Rivier, alwaar men nieuwe Vesting -werken
Wt aangelegd, meer voordeelig geleegen , dan

- ^3 ai®



% 38 ^
^ie door Gcnernal Ciinton vernield waren : depjis^

fagie van de Rivier was ins,gelyks door een fLer-,

ken baoni verzcekerd. Op d,c aannadering van

den: Vijand trokken onze voorile Posten, na

eenigc kleine proeven van hardnekkigheid ge7

geeyen te hebben, in 't gebergte, alwaar zij tijd

wonnen tot de aankomft van Generaal Washing-

ton met het Leger, Men meende eerfl:, dat 'ex

(lag geleeverd zou worden, maar de vijand d^

ilreek, die wij bezet had(;ien , te fterk vindende,

om ZQ te kunnen aantasten met die Troepen , die

hij hadt, trok naaf Nieuw -York te rug, Ver^

planl^s en Sto.ney-Pojnts verflerkt hebbende,

twee vQorcieelige Hoogtens beneeden den in-

gang van de rlooge Landen, cnftcrke Guarnir

foenpn leggende in de nieuwe Posten , waar

van gij d'^ l^iaile noemden ha Amerkaanfih

Qih'altar.

Pi}ai'0,p.faieedde men eencn aanüag van Nieuw-

'Yark tecgen de Zee -Kusten van deezen Staat,

die met de uiterfte barbaarsheid ter uitvoer ge-

bragt Vv^ierdt. De Stad Nieuw -Haven (de tvvee,-

^ö ïvl rang iii dien flaat) v\^ierdt uitgeplonderd

van (il wat kaflbaar Vv^as. Norwalk en Fairfield

wierden in asfehen gelegd. De Inwoonders

llon.den ecne brJdaadigheid , wreedheid en beeft-

achtigheid uit, die selfs (ie Wilden niet gepleegd

zouden hebben.

ïcrwijl zij zig dus zvaardiglij'k verlustigden,

ëeeA-'<- Generaal Wr^shingtan ecn,en aanilag tegen



hun Fort te Stoney-Pointj welke in den uagt

van den 15 Julij laaftleeden verrigt wierdt, door

liet ligte VoetvoJk van liet Leger, onder bevel

van den J3rigadier-Generaar Wayne. De Werken
wierden veroverd, de Baijonet op de Snaphaan.

Van den Vijand wierden 'er omtrent 60 gedood

en b'^ina 600 gevangen genoomen, met ^verlies

nan onzen kant van 15 dooden en 64 gekwet-

'iten.

Deeze onverwagte flag trok den aandagt van

Generaal Clinton van zijne plondertogt af , eri

dccdt heiTi geweldig leed. Men liet hem echtet

kort daarnïi ^e plaats weeder bezetten, nadat

w'j te vooren alle Kriigsbehóeftens van daar had-

vien vervoerd 5 en de Werken vernield. Weinige

dagen daar na yerrastten de Majoor Lee, met een

Detachement van 30.0 Man , een Poft op Paulus-

höok tegen over de Stad Nieuw -York, en al-_

Iqqu. op den afftand van een Kcinons-fchoot,

maakte het Guarnifoen (150 Man) krijgsgevan-

gen, en trok af zonder eenig verlies.

Deeze gelukkige togten aanvallender wijze

p-edaan, bragten veel toe tot 'bemoediging van

iiet Leger? en om hen vertrouwen te leeren

(lellen op de verwonderenswaardige krljgstugt>

v/aar toe zij gebragt waren door den Baroa;

Steuben ,
(een Pruisfirch Ofiicier van groote

kunde en verdiensten); eene krijgstngt niet

minder in allen d.?ele dm die van de beste Er-

g^dfclie TrGe]3en,

e 4, • Om-
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Omtrent ter deezer tijd wicrdt 'er een togt be-

raamd door den Staat van Maffachufets-Baay
tegen een partij van den Vijand , van Ha!ifax_ge-

komcn, onder bevel van Generaal Maclean^ die

Poft gevat liadt te Penobfcott, een Haven in 't

Noordoostellike gedeelte van die Provincie om-
trent 300 mijlen van Boston. Onze Zeemagt
beftondt in een Fregat van 32 en 12 kleine Oor-
logfchepen van 18 tot 24 iluk ; het Leger

uit niet meer dan 1 000 Man Militie. De eerile

•landing van de Troepen gefchiedde met weinig

verlies. De Vijand, terfïond alle zijne Buiten-

posten verharende , trok naar zijn Fort:, het welk

pp eene llerke plaats gebouwd was, en voor-

zien van een Guarnifoen van zo veel geoeffen-

de Troepen, als de BeleegeraarS £)ngeoeffende

tellen konden. Een onoordeelkundig uitftel,- in

afwagtig van verflerking,. gaf aan Sir George

Collier den tijd^ om van Nieuw-York te koomen

met verfcheide Schepen en verfche Manfchap,

zo dat wij genoodzaakt wierden eenen fchielijken

aftogt te doen, met verlies van alle onze gewapen-

de, zoo Oorlog- als Transport- rcheepen,KrijgST

^n Mondbehoeftens, en eenige Manlchap.

. Dit ongeluk, dat de Kooplieden van Boston

flcrk trof 5 wierdt in fommJge opzigten verligt,

ccnige dagen daarna, door den aankomfl, van

4rie Continentaale Fregatten , met zig voerende

Üen Schepen yan de Vloot van Jamaica, toen

)uift genomen , en aan boord hebbende 500Q
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Vaten Rum en Suiker, behalven nog verfchei-

cieiï Artikels van veel waarde uit de Wefl^ In-

dien.

Ieder oogenblik brengt ons nii gev/igtige tij^

dingen. De neérlaag van de Engelfche Vloot
in de Wed -Indien door den Gtaaf d'Eftains*;

de_Dcclaratie van Zijne Catholijke Majefteit aan

het Hof van Groot -Brittannien, welke wij nu
juid vernoomen hebben, zijn zeer aangenaame

en gewigtige gebeurteniflën ; doch de vreug-
' de , die wij gevoelden , is in zeeker opzigt

verdoofd door de' aankomll: van den Admiraal

Arbuthnot te Nieuw- York;, op den £>5 deezer^

met een Vloot van i20o zeilen , aan boord heb-

bende (gelijk men zegt) 7-000 Man veriche

Troepen
fj
ons op nieuw voor oogen flellendc

de verwoeftingen en gruwelen van den Oorlog,

waar van wij thans hoopten, reeds bevrijd te

zij'"-
'

'

Insgelijks loopt het gerugt te Nieuw-York (ik

>veet niet op welken grond) dat 5000 I\Ian op

'weg zouden "zijn naar Georgien, en 2000 naar

Halifax. Wij kunnen dus weederom eenen zwaa-

ien V^dtogt'verwagten, waar van ik mij een

pligt zal reekenen U de gewigtige gebeurte-

nislen zo fpoedig meede te deelen, en met zo

yeel openhartigheids', als doenlijk zij.

Het voorgaand verhaal heeft U nu een alge-^

meen denkbeeld gegeeven van de Krijgsverrig-e

tingen 5 waar in gij vinden zult dat de Engel-

C ^
' fchen^
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Iclien ;, niet tegengaande Iiiimie meentge vero«

veringen, het, zij weezeniijke of ingebeelde;, op

deezen tijd weinig meer gevorderd zijn, dan zij

reeds in den beginne waaren. Hunne lieerfchap-

pij bepaalt zicli tot Nieuw - York , Staaten - Ei-

land , Lang - Eiland ,,
Rliode - Eiland , Savannali

in Georgien en Penobfcot in Masfachufets-

Baay, waar van zij het behoud, zo als gij zu}t

gelieven op te nierken, meer verrchuldigd zijn

aan hunne Zeemagt , welker overmagt wij niet

in ftaat zijn te betwisten, dan aan hunne Lanc?,-

piagt, welke wij nu bereid zijn in 't Veld onder

de oogen te zien.

Ik begrijp zeer wel de Ustigheid en volflan-

digheid van onzeVijïinden inhetuitflrooijenvan

yalfche en nadeelige gerugten omtrent onze

Iiulpmiddelen en beweegingen,^ Poch eene zeer

'geringe kennis van het Menfchdom-zal genoeg-

zaam Zijn 5 om zelfs aan de eenvoudigfleii te too-

men , wat vertrouwen men kan {lellen op de

•verzeekeringen van die geenen,wi.er daaden wi]

zien dat zo zeer teegen alle regelen van recht

aanloopen.

Zij beweeren 5 dat a/leeri 6oo vcm de 0^200

fCiefers van '^ Congres den eed van afzzveering ge-

daan hebben ; doch. ik kan aan de geheele wcereM

betuigen ,/ dat 'er alleen in den kleinen Staat,

|n welke ik de eer heb de eerfte plaats te be-

kleeden, 10, 000 Kiefcrs zijn, waar van ieder

alk hulde en getrouwheid ^an den Koning van

' Groo^-.
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Groot -Biïttannien afgezwooren heeft, en mi-

ijer eede beloofd , met goed en bloed de vriUiee-

den en onafhanglijkhcid van deezen Staat te

oiiderfteunqn. Deeze eeden, eenmaal gedaan

zijnde, zijn een onherroepelijke grond, waar

op het recht van de verkiezing gevestigd, iwS,

Zij ^beweeren^ dat h-ef Folk tenen afkeer heeft

van de maatreegelen vap het nicuive Congrei. In

tegendeel, het geen deeze waardige Vergade-

ring alleenlijk maar aauhe-jeeh ^ heeft de kragc

van Wetten in het reegelen van de daaden hun-

ner Committenten ; en dit kan men met waar-

heid zeggen, dat zij geen eenen weezenlijken

ilap gedaan hebbqn, -die niet hooglijk goedge-

keurd is. Het zoude voorwao^r vreemd en zon-

der voorbeeld in de gefchiedboeken van het

Menfchehjk geflagt zijn, zo in de vestiging van

eenen nieuwen Staat, midden onder oneindige

hindcrpaalen 5 waar door wij hebben moeten

heen worllelen , niet éene misflag begaan v/arev,

welke nien echter door voorzigtigheid, zal kun-

nen verbeeteren.

Men zegt, dat het getqlvan Konings - gezin-

den zeer fnel is aangegroeid. Gouverneur John-

ftone zoude reed? bevorens hebbep moeten lec-

ïen , onderfcheid te raaai<:en tuiTchen ' een Volk

,

(^at zig vrijvv^illig ten voordeele van eene partij

verklaart , en tuiïchen die geenen , die door

rampen en ongelukken tot de noodzaakelijkheid

gebragt zijUj om ?ig gedeeUelijk en voor eenen

tiid
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tijd te onderwerpen; ten einde de ijirelijke keu-

fe te ontgaan 5 van Vuur, Swaard of Gevan-

genis. De ondervinding of gefchiedeniiïen zou^

den hem hebben kunnen leeren , dat eene dus

'gedwongen onderwerping flegts het voorfpel is

van weêrwraake. Wil hij daar een voorbeeld

van hebben j laat hij het oog ilaan op Nieuw*

Jerfey, en op het nog onlangs gebeurde in Ge«

orgia, Carolina en Connedicut,

Reeds is er tweedragt ontflaan tujfchen de

Fra?ifchen en Americaanen , ja zelfs tujjchen de

laatjie alleen. Laaten de Franfche Heeren , die in

America geweefl: zijn 5 verhaalen de wijze opwel'

'ke zij onthaald zijn; of vraag aan onze Landgeno-

ten, hoe zij in Frankrijk ontfangen zijn. Hun
antwoord zal de geneegenheid der Particulieren

Ijelliiïen ; en het oprecht gedrag der Floven van

Vrankrijk en Spanjen laat geen twijffel over om-

trent het aanweezen der nationaale eensgezind-

heid. Wat ons zeiven aangaat : waren de Zuij»

delijke en Noordelijke Provinciën in het begin

van den Oorlog bijna zo onbekend met elkan-

der, als^ twee verfchilicnde Natiën; thans heerfcht

'er tuiTchen hen niet alleen eene ftaatkundige,

maar zelfs eene particuhere eenigheid , geves-

tigd op de fterkfte en vriendelijklle gronden.

Dat verfcheide Provinciën op het -punt zijn ^

mnhet voorbeeld van Georgië^ Carolina en Con~

neBicut te volgen , tot hunne voorige getrouw-^

held xvtederkccrende ^ is eene ftelling zo onbe-

fchaamd-



% 45 #
fcliaamdlljk valfch j dat zij bijna geen antwoord

verdient. Nochtans laat de teegenwoordige

tocftand van Georgië en Carolina, laat de laatfte

teegenftand van 2. k 300 Man ongeoefFende en

verrafte Militie, en van de Kinderen van het

Collegie van Newhaven, teegen zo veele dui-

zenden oude Troepen in 't Veld, en de verhaafte

aftogt van deeze oude Troepen, in minder dan

18 uuren, in aanfchouw genoomen worden: en

ik wil verzeekeren, dat America, in 't algemeen ^

op het punt flaat , om tot zyne voorige ge-

trouwheid op dezelfde wijze weedcr te keeren..

Het verhaal , het geen gij nu reeds hebt van

de bedrijven en rampen des Oorlogs met hun*

ne oorzaaken, geeft een gereed antwoord aan

de hand ter onderrigting van uwe Landgenoo-

ten , en teevens de waare reeden , „ waarom

5, wij ons de geleegenheid van de neêrlaag

5, van Generaal Burgoyne en de hulp door deiï

„ Graaf d'Eftaing aangebragt niet ten nutte

j, gemaakt hebben 5 om onzen Vijand van zijne

„ geringe bezittinge op het vaste Land :, die nog

„ onder zijne heerfchappij zügten, te ontzet-

„ |en." Het waren de kragten , die ons ont-

brSdÉi : Nieuw -York, Nieuwport , en Pe-

nobfcot , met de Eilanden , zijn voor ons

weezenlijke Gibraltars , onmogelijk om ver-

meeilerd te worden , zo lang de Vijand mees-

ter ter Zee is j en deeze overmagt zijn wij

in veele jaaren niet in flaat hun te betwisten^

ten
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tèii zij met hulp en bij (land van onze Bond-'

genooten.

Ik beken, mijn Fleer ^ dat geen een bedrijf

Van deezen Oorlog vetgeleeken kan worden bij

de dapperheid, of (om ±o te fpreeken) bij Ae

onverfaagde vcrwoedheid, die bij de Beleege-

ïingen van Haarlem, Léyden-, enz. gebleekeii

^yn , en dié uwe Voorouders te regt zo be-*

toerad gemaakt hebbeii. Maar, wanneer wy dé

omftandigheeden der beide Landen vergelijken^

zullen wij mogelijk moeten gélooven , dat de

toedragt van deezen Oorlog in alles te zaani

genoomen geenszins minder zw^aar en moeilijk

geweeil is, dan die van vooi-ige tijden.

Holland kon men ten tijde van zijnen op-

fland reeds oud noemen in zijne Bevolking ^

in haare Regeering ^ in Oorlog, in Kunsten en

Weetenfchappen. üw Vaderland, fchoon riiet

wijd uitgeftrekt zijnde, was egter vol Steden

y

en Inwooneren. 'Er waren verfcheiden mannen

van groote kennis en ondervinding. Het Volk

was gehard tegen de vernioeijeniiren en zwa-

rio-heden des Oorlogs, en geoefFend zo ter Zee

ais te Land. De Landbouw en Handwerl^n

waren 'er tot eenen hoogen trap van volntSakt-

heid gebragt , die bijna nergens elders in de

weereld bekend was. Gij had U bijna geheel

meefter gemaakt van de Zeevaart en Koophan-

del. Uwe Steden en Havens waren reeds voor-

zien van wijd uitgeftrektc en zeer fterkc Ves*

tir.g*
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thig- werken; en daar bij moet gevoegd wof-

den uwe weezenlij'ke Heerfchappij ter Zte^
'\ TA] op den Oceaan , alwaar uwe Vlooten bijna

even magtig waren als die van uwen Vijand,

zo zij delven niet overtroffen; 't zij door uwe
toverflrooniingen , waar door gij u op eene nieu-

we manier kondt befchermen, en die volftrekc

onmogelijk kon bemagtigd worden.

Aan den anderen kant zien wij America mee{l

in ftaat van kindsheid. Wij zijn, wel is waar,

3, ooo, ooo Inwooners Herk , doch fchaars

verflrooid over een onmeetelijk Land, wiens uit-

geftrektheid langs de Zee niet minder is dan

1500 mijlen, en aan de Agterlanden meer dan

300; zonder zelfs eene enkele verfterkte Stad,

ontbloot van Ingenieurs, van Troepen, en vaa
hét benoodigde geld voor Werken van dien aart

;

• zonder Burgerlijke Beampten , kundig in 't be •

iftuur eener onafhankelijke Regeering, zonder

eenen enkelen Krijgs- Officier, hooger rang heb-

bende dan Colonel van ongereegelde Troepen

;

bijna zonder iemand , die ooit aan boord van
een Oorlogfchip gediend heeft , of in een ge-

regeld Leger.
,
Het Land nog jong zijnde, was

de Landbouw nog zeer onvolkoomen ; en de

Fabrycquen , bijzonder van Wapen , Oorlogs-

tuig , en deszelfs verdere behoeften , waren

door den aart van hun , met wie wij verbon-

den waren, fchier onbekend, zelfs in den ge-

ringftea graad. Dit zijn nadeelen , die reeds

ver-
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.Verbaazeiid verfcllillen • van de tiiiipmiddeleij

welke Holland hadt, en die genoegzaam zou-

den geweed- zijn, om zelfs liet iieldliaftigité

Volk van eene onderneeming te doen afzien ^

welke (daar zij met zo veel moeijelijkliedeii

verzeld was) de reede bijna met den naam van

dwaasheid en wanhoop beftempeld zoude heb-

beUi IMaar laat ons nog verder gaan, en onze

gefleldheid ter Zee met de uwe vergelijken (om
niet te ipreeken van het voordeel, dat men uit

de overftroomingen trok). Onze Koophandel

was altijd zo zorgvuldig door ons Moeder-

,
land bepaald en beperkt geweeil, dat onze naam

by de andere Natiën van de weereld fchier on-

bekend v/as. Dus ontbloot van alle verbintenis-

fen, die door den Koophandel gemaakt worden,

of politique kennis ^ hadden wy in 't begin wei-
-

nig te wagten van de vriendfchap of het bond-

genootfchap van Vreemdelingen, terwijl deezs

zelfde bekrompenheid van Koophandel on^

verllak van een genoegfaam aantal Zeeluiden,^

de Ziel van de Zeemagt. In het kort 'er was iti

't begin van den Oorlog geen één enkel gewa-

pend Schip in deeze Gewesten om zelfs het

geringde deel van onze. wijd-uitgeftrekte Zee-

kusten te befchermen tegen eeneScheeps-Magt,~

die maar weinige jaaren te vooren over de ver*

eenigde Magten van de Weereld gezegepraald

hadt. De oneindige rampen, die het onaffcheid-

baar gevolg waren van deeze ongelijkheid in

Biagt^
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magt, zijn ligt te bezeffen, Het waf onmog^^'

lijk, om met voordeel tegen een Vijand te veg^

ten, die dus in een oogenblik onzen aanval

kon ontduiken en zig overbrengen naar duizend

vericheidene vveerloofe plaatfcn van het ï^and,

Zy hadden gcftaadig in hun hand om te ver^?

wóesten en tephmderen, terwijl de toevoej: vai^

alle loort van Oorlogs - behoeftens van buiten

nog meer hagchelijk en wisfelyallig , dan de

wijfe, om ze te maaken, binnen 's Lands onbe-

kend was. Dus vriendeniooSj dus ontbloot vai\

^eenige hulpmiddelen, hebben wij den ftelreegel

van Fabius moeten volgen; en wij hebipen to^

nog toe veroverd met draalen en vertoeven.

Gij zujt in de ingellootene "Antwoorden op

de Vraagcn van het Britfche Hof eene naauw^

keurige befchrijving vinden van de regeerings;^

form, bevolking, grond, landsdouw? voort»?

brengzeis en handel van den Staat yan Connec^

ticut. De regeering van de andere Staaten is

insgelijks op Demoeratifche Grondbeginsels

gevestigd en byna gelijk aan de onze : De
meeiten van hen zijn reeds vaftgefteld ? fehooii.

zommigen , om bijzondere zwaarigheeden uiE

hoofde der hgging^ nog naauwHjks gereêgeW,

2:ijn,

De luchtflreek , grond , en voortbjengf^lg van

£en Land, dat zig ter breedte van de go tot d^

45 graaden uitftrekt , en wiens lengte %Qm on*

fcekende uitg'eftrektheid is, ?:i]n te v^rfch^lden
,'
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öm befchreeven te worden; en de voorwerpen

van den handel gevolgiijk onbepaald. 'Er is bijna

geen handwerk , 't zij 't ftrekke tot nooddruft

,

't zij tot cieraad 5 waar van men hier de flof

niet vinden zal, om zo te fpreeken^ in een on-

eindige voorraad bij een verzciameld. Wij heb-

ben overvloed van al het benoodigde tot uit-

Tusting ter Zee: Onze Bosfchen leeveren eene

rijke meenigte Scheeps- timmerhout; onze Ber-

gen zeer uitgeftrekte en rijke yzer-, kooper- en

Jood-mynen: Onze Velden brengen in over-

vloed vlas en hennep voort. Wij zijn van alle

foorten van behoeftens veel meer voorzien,

dan wij tot onze eigene vertiering noodig heb-

ben $ en nergens in de weercld wordt zulke

goede Tarw , Rogge , Vee , Varkens , enz.

als bij ons voortgeteeld.

De prijs van het bebouwd Land is geenzinrs

buiten maate groot , die van het onbebouwde
gering: Twaalf honderd Acres, het beft gelee-

gen om eenig bedrijf aan te vangen , worden

Verkogt voor 300 Engelfche Guinien, dat is^

iets meer dan 6 duivers Sterling de Acre, On-

ze belangens en onze wetten leeren ons alle

Vreemdelingen uit ieder hoek van de weereld

met open armen te ontfangen: De armen, de

ongelukkigen, en de onderdrukten van alle Lan-

den zullen hier eene bekwaamc fchuilplaats vin-

den 5 en , hunne belangens bij de onze voegen-

de i in 't gemeen met ons alle de zeeg-eningen

van
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yan vFijheid en overvloed genieten. Geen pzi?»

^erfcheid van Natie , Taal , Zeeden of Gods-

dienfla zal de. hartelijkheid verminderen vai|

hun onthaal onder een Volk, wiens Godsdienft

hen lef^rt om het geheel menfchelijk gêflag£

als liLinne Broederen aan te zien.

Het eenige^ dat ik voorzie dat éenigzints

zal verhinderen^ d^t Vreemdelingen zich in ^it

VVeereld-deel zullen neerzetten / zullen zijn de

belastingen , die noodwendig een zeekere tij4

hoog moeten loopen^ om onze fchuldenj ge?

daurende deezen Oorlog gemaakt, te betaaien.

Ze zullen inderdaad veel verminderd Woïdea

door de zorg, die wij gedraagen hebben, on|

die fchuiden, zo veel als mogelijk was ^ ondeE

ons te houden met gangbaar papiere-geld iï|

te voeren , in plaats van buiten 's lands geldlig-

tingen te doen: Doch dit middel, fchoön hee

ons bevrijde om hierna van zwaare fommem
klinkende Munt , die nooit weeder koomen^uit?

geput te worden, heeft het ons aan nieuwe eii

zeer onaangenaame moeijelijkheeden blootge?

fteld door het vreeslijk verval in prijs ^- eer^

kwaad , dat alleen zijn oorfprong had éiï ook
jflleen zijnen fchielijken voortgang verfchuldigd.

was daar aan , dat wij niet tijdig genoeg ge-

zorgd hebben voor de affchaffing van dat Pa?

piere-Geld en deszelfs betaaling door Imposten.

Deeze maatreegelen kon men, wel is lyyaar, teil

.bcUooriijken tijde niet ter uitvoer brengen doos
3D a '"''M
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de ingewortelde wanorder, die "fin ouds her

in de ferm der Regeering van verfcheidene der

Vereenigde - Staaren plaats had , en gevolglijk

öok in het heffen van derzelver inkomften : De
tijd^ die 'er noodzaakelijk vereifl wierd om dee-

ze hinderniffen uit den weg te ruimen , gaf aan

de gierigheid en agterdogt tijd, om zig te veree-

nigen, ten einde den grond van ons innerlijk

credit te ondermijnen. Verfcheidene middelen

heeft men in 't werk gefield om het verdere

Verval voor te koomen; en onder anderen heeft

men meer dan eens getragt de prijfen en mark-

ten te bepaalen; doch alle poogingen van dien

aart moesten voor altoos vrugteloos bevonden

worden , dewijl zij niet tot den wortel van 't

kwaad konden doordringen ; en_, na dat het

kwaad voor een tijd beteugeld is geweefl, komt
het telkens nog grooter en met vernieuwde

kragt, als een Hydra's hoofd, weeder uitfprui-

ten. Elke nieuwe pooging heeft ons fleeds

beweezen , dat wij ten eerilen hadden behoo-

ren voor een vasten flelreegel te hebben aange-

noomen , „ dat de waardij van geld ^ het zij

„ weezentlijk of figuurlijk , altoos bepaald

„ moet zijn door de eevenreedigheid van zijne

55 eigene meenigte tegen de meenigte van alle

5, de voorwerpen van handel in het Land, al>

5, waar het gangbaar is. " Daarom heeft men nu

verkooren belastingen te leggen; en het kwaad

^hynt tot ftaan gebragt. Wij beginnen nu al-
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gemeen te begrijpen ^ dat het volgen vttn ék

grondbeginsel en het ophouden met meerdere

(ommen in Papier in de circulatie te brengen

het eenigfle middel van eenige uitwerking zijn

zal: En de toeneemende eensgezindheid, die

ieder, een bezielt 5 zal fchielijk een gewenfchten

uitflag hebben : Het gevaar van buitenfpoorige

belastingen beflaat waarlijk meer in de inbeelding

dan weezenlijkheid. Wij hebben de kosten van

een Leeger van 20, 000 Man voor 4 jaaren af

te doen : Deeze uitgaaven zijn bijna geheel

binnen ons zelve gedaan.; en 100 Maaten Tarw

maaken tegenwoordig zoo gemakkelijk de on-

kosten, van een Man goed als in 't begin van

den Oorlog. Watverfcheelt het dan, zoo lang

ons Land een gelijke meenigte weezentlijke rijk-

dommen voortbrengt, of die Tarw eig;enlijk een-

honderd pond of een honderd fcheUingen ge-

noemd wordt. De daadelijke waardij, (dat is

op een vreemde markt of in klinkende Munt)
is altoos d<izelfde , hoe zeer wij ook verfchillen

mogen in de benaaming van hét geld, 't welk

bij ons gangbaar is.

Gij ziet, ik ben geen voorftander van binnen-

Eog büit^ilandfche geldligtingen : Naar, mijne

gedagten gelijken zij naar koud water in een

koorts gebruikt, 't welk voor een oogenblik het

kwaad eenige verligting geeft, doch fchielijk

het zelve met verdubbeld geweld doet woeden j

tijdelijke verligtingen, doch in 't einde eenc

D 3 wee-
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Wée2ev\ïijke bezwaaiiiis voor de belasten. Ik

twijffel geen ogenblik of de fchuiden, die wij^

ieeds getnaakt hebben, of die wij nog genood-

zaakt zullen zijn buiten 's Lands te maaken^

èiillcn met de uiterfte naauwkenrigheid en goe-

fle trouw betaald worden ^ en daar kan nooit

gróoter, zeekerlieijLi van credit weezen ^ dan die

wij reeds hebben in den fchielij ken aanwas in de

Waarde en rriagt van ons Land,

Waarlijk , ik wenfch zoo zeei* niet, da^ de

Vereenigde - Staaten ön'der de vreemde Natiën

brediet mogen krijgen' om Geldhgtingen t^

^oen; als dat alle Natiën, en vooral uwe Land-

gehöoten in Holland ^ kennis hadden van den

weezentlijken'ïlaat van den Americaanichen Oor-

lof; van de rriagt en grootheid van dit opkoo-

hiend Rijk^ van de toekoohiende wijd-uirge-

ftrëkte waardij van onzen Koophandel, en van

Öé vooi'deeien der bevolking in onze Colonicn;

'voorwerpen, alléén noodig bekend te zijn, om
tiwe oplettenheid 5 hulp en onderfleuning tê

Verdienen.

Uwe derde MiiTive, met het ingefiootene en

'ïhet éeezen jegensAvoordigen , zal wel haall

'yoor het Congres gelegt worden : Ik twijffel

iiiet, 'of de diensten , die Gij reeds aan dit Land
gedaan hebt ^ en de hartelijke geneegenheid

,

«3ie het ü behaagt heeft voor onze belangen te

toönenV Zullen aldaar die dankbaarheid en er-

kentenis
'

'ontmoeten
-^ dip het meedelijden en

- ' • ' bij-
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tVijfland wederkeerig verdienen van de ongeluk-^

kigen j aan wien zij beweezen worden.

Vergun mij, dat ik U mijn oprecht leedwee-^

2en betuige , dat de poogin'gen , die Gij ge-:

daan hebt om in uw' eigen Land alle onder-

drukking te weeren , en de zeegeningen van

yrijheid en overvloed tot den minderen ftaat

uittebreiden , zo ondankbaar beloond zijn met

U te vervolgen , hoon en fmaad aan te doen*

O ongelukkige (laat van den Menfch, wanneer

rijkdom en magt zig vereenigen om de aimen,

weerloozen^ en onnoo-zelen met verdubbelde elen-

de te bedrukken; wanneer eenige ïaage zielen

zaamcn fpannen om het leeven van de helft hun-

ner iMeedeburgers te verbitteren , op dat zij in

een zee van v/elluft en weelde zouden kunnen

zwemmen 5 en in een heerlijk tuig van dwaas-

heid blinkend voor den dag koomeri.

Ga egter voort. Mijn Heer, de vrijheid

van hét menfchelijk geflagt te handhaaven, en

verdeedig de zaak van dit verongelijkt en on-

gelukkig Land: Dat de Fleemel in vergelding

voor uwe edelmoedige 5 goedhartige , en deugd-

zaame poogingen, uwe dagen met het genot

van alle zijne zeegeningen^ zoo ten aanzien

van uw' openbaar als huislijk leeven , bó-

•kroone ! ^ .

Indien in 't vervolg uwe omftandigheeden U
toelieten, en Gij luft had deeze nieuwe Wae-

reld te bezoeken , en mét ons eenc algemeene
'

• D 4 Vlij'



Wi'fiiéid té genieten ^ moogt gij daat gelukkig

èijn 1 Wat mij aangaat , neegen en festig jaaren ^

die ïk reedvS bereikt heb , kunnen mij op zijri

hoogft nog maar het genot van weinige dagen

doen hoöpen; Doch ik heb Kinderen, in wien

ik mij verheuge mijn leeven (om zoo te fprce^

ken) als bij voorraad uitgerekt te zien 3 en in

welke gij verzcekerd kunt zijn opregte vrien-

den te zullen aantreffen , of fchoon het al mögt

:gebeuren, dat Gij aldaar niet vond.

Mijn Heer^

Uwen zeer verpUgten, zeer

gehoorzaamen en ootmoè'

dlgen Dienaar.

(wös geteekend)

Jonathan TrumbulL»

V. S. Maart 1780*

JPll^^ort na het fluiten van mijnen tweedefi

Brief ontfingen wij de aangenaame tijding, dat

de Franfche Vloot onder den Graaf d'Eflaing,

na den Admiraal Byron in de Welt -Indien ge-

Haagen te hebben, weeder op onze KUsteii aaiï-
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gckoomen was , en wij maakten ons terilond

gereed met hem meed e te werken tegen de

Stad Nieuw -York. De Vijand deed, naar het

fchijnt 3 in zijn verleegenheid , het Garnifoen

lüt .Rhode ^ Eiland vertrekken ^ trok zijne Bui-

ten -posten en Scheepen in, maakte Hulken ge^

reed om den ingang van de Haven te belet-

ten, en deed alle mogelijke moeite om de Stad

Nieuw -York in den besten ftaat van tegen*

weer te brengen.

In September , wierp de Graaf het anker

op de Kufl van Georgien , ontfcheepte zijne

Troepen , wierd verfterkt door Generaal Lin-

coln met die Troepen die hij in (laat was ge-

weeft bij een te krijgen, en lloeg het beleg

voor Savannah , in welke Stad , de llooftplaats

van die Provincie j, de Engelfchen alle hunne

Troepen verzaameld, en zig bereid hadden tot

een hardnekkigen tegenfland. Men ontfcheep-

te de Artiilerij van de Vloot ; de Batterijen

wierden geopend ; en men deed eenige dagen

eerie heevige en geduurige Canonnade. De
Stad wierd inderdaad verwoed; doch de Vyand
wilde naar geene voorflagen van overgaaf luis*

teren» De Graaf derhalven reeds eenige da-

gen langer op deezen togt vertoefd hebbende

dan de bepaalde tijd van zijne orders toehet, en
nu genoodzaakt zijnde om weder naar zijn ftand-

plaats in de Wed - Indien te rug te keeren , wierd

'er beflooten om de Stad te beflormen, en op
I> 5 im
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ÖéH' morgen van den 9 Öólober wiêl-d' dit vöof-

lïeemen ter uitvoer gcbragti Beiden de Fran-

felie en Americaanfche Troepen wierden ech-

ter met eenig verlies te rug gefiagen, en in ge-

irolge van dien wierd terftond het beleg opge^

brpoken ; de Graaf fcheepte zijne Troepen,

^tillenj 3 Bagage , eenige weinige inijlen benee-

den de Stad, weder in; en Generaal Lincoln

trok géliJKlijk weder tö rog in- Caïolina zonde:^

eenigen hinder.

Ik heb nooit eenig naanwkéurig verhaal vaü,

dèeze zaak gezien; maar hetis geenzints on-

waarfchijnlijk, dat het de Arnerieaanfehe Troe-

pen, die geheelongeoeiFend. waren, geduurendê

èien dag zoowel ,aan Oorlogs-moed als aan

Krijgs - tugt zal ontbroken hebben, daar wij we-

ten hoe moeijelijk het is, ongeoefFend Volk.dè

ffevaaren van een florm onder de oo^en te doen

zien. Dit is zeeker, dat de oude Soldaaten, aaö-

gevoerd door den Graaf zelven, hun Land en zig'

zelven eer gedaan hébben. De Graaf zelfs be-

kwam 'een ligte wond ; en de Brigadier - Gene-

m! Pülawski, geboortig uit Polen en in Amé-

'ticaanfehen dienft zijnde, fneuvelde.

-- Schoon decze onderneeming in haar hoofd-

oogmerk geen goeden uitflag had;, was ze ech-

ter van geen onaanmerklijk goed gevolg ; alle

•de Britfche Scheepen in de Haven van Savannah

^rnet een groot getal Schepen en een meenigte

'geld vöor de Krijgs-kas door' dèn Graaf bij zijne

'
. . ' eerlle
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eerile aartkomfl: genoomen zijnde; bchaivennog

dat Generaal Clinton geheel belet wierd eenigc

aanvallen aan den kant van Nieuw-York te doen ,

en het Eiland van Rhode -Eiland aan ons gelaa-

ten wierd, na dat de Britten het omtrent drie

jaaren bezeeten hadden.

De Etablisfementen op de grenzen der Zuid-

westelijke Staaten niet weinig door de invallen

van hunne Wilde Nabuuren, in Britfche Soldij

ftaan de,.veel geleeden hebbende, wierd dit jaar

beflooten om den Oorlog in hun eigen Land
over te brengen ^ en ten dien einde wderd het

bevel over een Detachemeat van het Leger aan

-Generaal SuUivan opgedraagen, ter zelver tijd

dat een Party onder Colonel Breadhead van Vir-

ginien verder Zuidwaards afgezonden wierd.

Vrugteloos zogt men, wel is waar, den vijand;

maar zijn Land wierd voor een groot gedeelte

yerwoeft, zijne Plantagien , Velden, Vrugtboo-=

men, en, alle kenteekens van bebouwd land ge-

heel vernield. Tot nog toe is het van eenc goe-

de uitwerking. geweeïl, dog het is onzeker of

de uitkomfl leeren zal , dat zij door zo een

onverwagt.en flag ter neer geflagen , of alleeii

aangezet worden tot nieuwe weerwraak en ver-

woedheid.

Tot nog toe heeft men geen verdere Krijgs-

verrigtingen van eenig aanbelang gedaan, behal-

ven het infcheepen van een fterk Corps te

Nieuw -York 3 aan boord van een Vloot den 26
De*
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December onder zeil gegaan, beftemd Völgetis

gisfing naar Georgien en Caroiina. In die ver^

Wagting is een llerlc Detachement van het groote

Leeger gemaakt 3 en aan de Zuidelijke Proviii-

cien bevel gezonden , oin zich tegen den aanval

te bereiden. Gelukkig is het weer, van den dag

"af dat zy ouder zeil gingen , buiten maate fiegt

geweeft ; en wy hebben berigt door een Trans^

port -Schip 5 door een van onze Kaapers genoo-

meit 5 dat de Vloot , aan boord hebbende 8 of

^io ooö Man en een fterk Corps Cavalleiije oni-

der bevel van Sir Henrij Clinton, geheel ver-

ftrooid geraakt was door een heevigen ftorm, ge-

duurende welke dit Schip genoodzaakt was ge-

weeO; alle zijne Paarden over boord te werpen;

een lot 't welk de reft van de Cavallerij naar alle

waarfchijnlijkheid mede ondergaan zal hebben.

Desgelijks heeft men door Vaartuigen uit dé

West-Indien tijding gekreegen , dat eenige Sche-

pen van de Vloot aldaar in een flegten toeftand

aangckoomen waren ^ en wij weeten , dat zom-

itiise anderen op verfcheidene plaatfen van onze

Kuil geftrand zijn, zo dat wij eindelijk hoopen

kunnen, tijd gewonnen te hebben om maatree-

'jrelcn ter onzer befcherming te neemen.

De grootfte hoop van onzen vijand fchijnt

nu te berusten op de veronderlleUing, dat ons

Papier- Geld tans zo llerk in verval is, dat

wii niet langer vermogende fuUen zijn om den

'Oorlog uittehouden ; dat wij onder ons zel-

ven
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ven verdeeld zini ; en dat , de dienfl van

het teegenwoordig Leger bijna verfcheenen

zijnde, het misnoegen van de Soldaaten zo •

heevig is, hebbende hunne földij in liegt geld

ontfangen, dat het onmogelijk zal zijn nieuw

Volk te werven voor den volgenden Veldtogt.

Doch deeze hoop is eeven ongegrond en beu-

zelagtig, als alle andere Ibortgelijke verwag-

tingen en poogingen beweezen hebben. Wat
onze oneenigheid aangaat, daar op heb ik reeds

ge-antwoord ; en het Leger is zo wel te vreeden

met de verzeekeringen , die zij gekreegen hebben,

van de volle waarde van hunne bepaalde foldij

te zullen ontfangen zonder aftrek, en niet het

handgeid, 't welk hen bij de werving gegeeven

wordt , dat bijna twee derden van hen weeder*

om dienfl genoomen hebben ; en wij twijffelen

Biet of wij zullen in het ecril van Mei) een Le-

ger van 30 of 35, 000 Man eeven goed geoef-

fend in 't Veld brengen als de zo geroemde ge-

leegelde Troepen van Engeland.

15 Jpril. Zo eeven verneemen wij, dat Ge-

ïieraal Clinton met het Leger en de Vloot onder-

zijn bevel voor Charlestown in Zuid-Carohna

is. Men zegt, dat de ongevallen op de reis den

vijand zo ilerk verminderd hebben als zij zijne

verrigtingen hebben vertraagd. Wij hoopen
door dit toeval zo veel tijds te winnen om on$

met kragt te kunnen verdeedigen, en geheel en

al deezö laatite pooging van oiizen vijand te

ver«
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verijdelen,'' Zedert weinige dagen is 'er vaiï

Nieuw -York een verflerking van 3 k 4000
Man ö:ider zöil gegaan , om zig bij Sir Henrij

te voegen , en wij wagten met groot ongeduldi

de uitkomfi: te liboren.

Gij zultdeezen uit handen van mijnen jongfteri

Zoon 5 Colonel John Trumbull , pntfangen,

welk in flaat is op uwe vraagen over alle onder-

werpen te antwoorden y enü alle onderrigtin-

gen te geeven die ik U kan fchrijven , vermits--

hij in het Americaanfche Leger gediend heeft ^

en de voornaamfle zaaken, zo Staats- als Krijgs-

bedrijven, heeft bijgewoond. Ik refereer mij aan

hem; en mag ik verlof verzoeken ^ hem geduu-

rende zijn verblijf in Europa aan uwe kennis en

vriendfchap aan tebeveelen, U verzeekerende ,.

dat Gij mij nergens flerker meede verpligten

kimtj, dan hem met die genegenheid en raad te

vereeren, welke een jong Menfch onder Vreem-

delingen zo fterk nodig heeft, bijzonder in ge-

val van eenig ongeluk? Mag ik voor hem Uwc
bijzondere hulp en bijftand affmceken?

AR-
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ARTIKELEN
VAK

R E G E E R I N G,

gemaakt in 1Ó38.

_^/§ angezlm het den Almagtigen Gcd he^

haagt heeft hy de nyfe hefchikking van zym
Goddelijke Voorzienigheid de zaaken zo te

fckikken en te heftieren , dat wij Inwoonden
en Ingezeetenen van M^indfor , Hartford
en Weathersfield , nu hij den anderen zijn'

woonmde en verblijvende , op en aan de Ri-

vier van Conne&iait en de Landen daar

hij geleegen; en wel hewuft dat^ alwaar

een Volk vergaderd is , Gods Woord ver-»

eifcht-, dat tot behoud van. rufl en eensgC'

zindheid onder zulk een Volk Vr een be-

hoorlijke en gepaste Regeering moet gemaakt

worden , in gevolge Gods hevel , om de zaa^

ken van het Volk in alle tijden zodanig ts--

heftieren en hefchikken^ als de geleegenheid

het zoude vereis/chen : Ten dien jeinde ver-*

binden en vereenigen wij ons zelven om een
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&penbaaren Staat en Gemeene-hest uit te

maaken^ en zttlks zo voor ons zehen als on^

ze Opvolgers , en zo veel als 'er naderhand

te eeniger tijd zig hij mogten voegen : Wij

vereenigen ons en treeden ?net elkander in

een verbintenis ter Iiandhaaving en hewaa-

ring van de Vrijheid en de zuiverheid van-

het Euangelium van onzen Heere ysfust

welke wy nu belijden ^y en dus van de Leer

der Kerken , die nu o?jder ons overeenkomstig

met de waarheid van het voorfz Euangelium

geleerd wordt ; als meede om in onze burger-

lijke aangelegenheden , in gevolge van zulke

wetten , regelen 9 beveelen en befluiten , ge-

leid en geregeerd te worden^ als gemaakt^

hevoolen en heflooten zullen zyn , als vgl^t.

Artikel L

Is ge-ordonneerd, hevoolen en bejlooten;

Dat er jaarlijks twee algemeene Vergade-

ringen ofHoven zijn zttllen ; de eene op de

tweede Donderdag van April , de ander

de tweede Donderdag van September daar

aan volgend. De eerfte zal genoemd wer^

den het Hof van Ele&iey waar in jaarlijks

van tijd tot tijd zo veel Magijfraats - Per-
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foonen en andere püUijcquen Officieren züU

lèfi gekdoren worden , als bevonden zal wor»

den te behooren , waar van een verkoorm

zal :^i>orden tot Gouverneur voor het volgen^

de jaar , en tot er een ander verkodren iSi

Men zal geen ander Magi/lraats-Perfoofi

Vóór meer dan eenjaar verkiezen 5 mits er aU
iüos fes behalven den Gouverneur voor het

volgende jaar yerkoozen zyn , en tot er eeM

ander verkoren is ^ welke verkoren zynde eft

den eed-, ten dien einde gefchikt i afgelegtheh^
bende ^^magt zal hebben het recht te handha-

ven volgens de wetten hier gemaakt i, en b0
gebrek van dien Volgens dé voorfehriften yaii

Gods tVoórd; welke verkiezing gedaan zal

worden door elk vrij Burger en alle de gee-^

nen die den eed van getrouwheid afgelegd

hebben ^ en in dit Regtsgebied woonagtig

zyn , tot Inwoonders aangenomen zijnde

door het grootfle gedeelte van de Stad waaf
Z'^ zich onthouden^ of door het grootfle gè^
deelte van die geenen 5 die als dan teegen^

Wêordig zullen zijn.

IL Is ge ^ ordonneerde hevelen enheJlöo4

ten : Dat de verkiezing van de vêorfz Ma-*.

gifltaats - Perfoonen op deeze wyze gêfchië^

dm %ah Ieder mn^êezend Perfgg^j etê
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fö) de verkiezing gemagtigd , zal aan de

geenen >, gelaft om het te ontfangen^een enkel

Papier overgeeven^ waar op de naam yan

de geenen , die men tot Gouverneur zal

willen hehhen^ gefchreeven is ^^ en die de

meefte Papieren heeft zal voor dat jaar
Gouverneur zijn; en alle de overige Magi-

Jlraats - Perfoonen of puUijcque Amptena-

ren moeten op deeze W'ijs verkooren worden»

De Secretaris , dan in dienft z/jnde , zal eerfi

denaamen kezen van allen die 'er na ftaan

om verkooren te worden , en dan zal hij

hen onderfcheidenlyk en ieder afzonderlijk

noemen , en een ieder , die de genoemde

Perfoon zal willen verkooren hebben , zal

een enkeld gefchreeven Papier overgeeven^

én die hem niet verkooren zal willen heb*

hen 9 zal een wit Papier overgeeven; en

die dan meerder gefchreeven Papieren dan

witten heeft», zal voor dat jaar Magiftraat

weezen-) welke Papieren door een of meer

ontfangen en geleezen zullen worden^ die

daar toe door het Hofverkooren. zullen zijn.

en be- eedigd om daar in getrouw te zijn.

Doch in geval 'er geen fes Perfoonen^ be-

halven den Gouverneur , zo als te vooren

gezegd is ^ mogten bevonden worden verkoo-,

ren
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'^en fe è^n uit die geenèn welke genoemd w'ih

fen , dan zal hij of zij^ welke de meeste ge^

fchreeven Pdpieren hebhen , de Magiftfaat

en Magiftraaten voor het volgend jaar zyn ^

óm het v'oorfz. getd uittlmaakeni

III. Is geordonneerd^ bevoólen en hepco^

ten : Dat de Secretaris geen meüjp Perfo'on

b'moemen zal óf geen Perfoon 'op nietip/k

yerkóor'en tal worden 'tot de Magiffatuui";^

die niet te y'óören in eenig algemeeh Hóf
yvofgejiëid is', om in de naaste yérkiezing

gmoemd ie worden t, 'en tot dat einde zal

het een ieder van de voorfz. Steeden _ge'öoh

Voofd zyn door hunne Gevolmagtigdên twéé

Perfóonen tè noemen , welke zij denken dat

bekwaam zyn óm verkooren te worden, 'eè

waar bij het Hof zó veel meer zal ifiohn

bijvoegen als zij raadzaam zullen o'órdeekh

IF. Is geordonneerd i bev'öólen 'ih hjïod^

ttn: Dat niemand meer ddn ééns in iwU
jHaren tot Gouverneur zal mógen ^erkobrèn

worden ; en dat de Gèuyerneur alioos IJd^
nMatvan eenige ge-odrloufde Gemeeh'te Wee-

ten zal , en eertijds Lid van de Magiflrd^

timr binnen dit Rechtsgebied ^ en alle dê

Magiftraaten Burgers van dit Gèméënh
Jféstl Verders dat geen Magiftraat ofander
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openbaar Amptenaar eenig gedeelte van zijf}

of hunne post zal mogen bedienen ^ voor en

aleer zy plechtig be - edigd zijn , het geen

gefchieden zal-in 't b-^zijn van het Hof^ zo

het aldaar is , zo niet van eenige daar toe-

Gevolmagtigden,

V, Is geordonneerd^ hevoden en hefloo-

ten: Dat ieder Stad haare Gevalmagtigdem

in het voorfz^ Hof van Ele&ie zenden zal^

en dat^ wanneer de verkiezingen ge -eindigd

zullen zijn , zij tot eenigen openbaaren dienff-

zullen mogen voortgaan als in andere Hoven,

Desgelijks zullen de andere Generaale Ho-
ven zjn in September om wetten te maaken

of bij eenig andere algemeens geleegenheidf

die het welzijn van het Gemeene befi raakt,

F'L Is geordonneerd ^'hevooien en befloQ-

ten: Dat de Gouverneur y, het zij hij zelve

^

het zij door den Secretaris^ de Conftabels

van ieder Stad zal ontbieden en gelasten om
deeze twee vaste Vergaderingen bij een te

roepen , ten minsten een maand vóór hunne

cnderfcheide tijden ; en desgelijks , indie-B'

de Gouverneur of het gro'otJJe gedeelte van

de Magijlraaten 'er reden voorzien^ mogem,

zij beveelen aan den Secretaris om zulks te

doen op veertien da^en waarfchuwing ; of

^elfSi



% 6^ ^
zelfs 5 indien de noodzaakel/jkkeid het vef"

'

eifcht , binnen eene kortere hepaaUng , gee-

vende daar van eene voldoende reden aan de

Gevolmagtigden^ wanneer zij hij een geko-

men zijn^ ofanderfints als zij 'er naar vra-

gen : En zo de Gotiverneur en het grootere

gedeelte van de Magijfraat zullen verzui-
^

men ofweigeren , om de twee generaale vaste

Hoven of een van heiden hij een te ver-

gaderen , gelijk ook op andere tijden , wan-

neer het welzijn van V Geineenebest het

vereifcht^ zullen de Burgers daar van •, of

het groot/Ie gedeelte van hen , hen verzoeken

dit te doen : Bij aldien 'zij dit dan af/laan of
weigeren , zullen de voorfz. Burgers , ofhet

grootfle gedeelte van hen ^ de magt hebhen om
de Conflahels van de verfcheide Steeden te

gebieden t om zulks te doen ; en op die wijze

zullen zij mogen zamen koomen en uit hen

ten Moderateur kiezen en voortgaan tot alle

magt ^ oeffening y zo als eenige andere Gene^

raale Hoven.

VH Is geordonneerd^ bevoolen en bejloo-

ten: Dat^ na dat de Beroepings- brieven

voor een van de voorfz, Generaale Hoven
uitgevaerdigd zullen zijn^ de Conflahel of
Conflahels van ieder Stad daar van ter^

E 3 ftond
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Jlond hehoorlijke kennis zullen geeven aan ê&

'InM'oonders van dezelve in eenige openbaars

hjeenkomsi ofmet huis aan. huis u gaan ofte^
'

zm4en :. Dat ter tpjd en plaats bij hem of

hen yajlgefejd of bepaald zij vergaderen en

hij een koomen zullen ,
' om eenige G^vohnag-

tigdm. te kiezen teegen het als dan volgend

Generaal Hof-t om te handelen over de zaa-,

ken vap het Gemeene^best; welke; voorn. Ga-

yolmsgtigden verkooren zullen Moorden door

slkn 9 die als Inwoonders in de verfcheidena

Steeden toegelaaten zijn , en die. den eed van

getrouwheid gedaan hebben^ mits dat nie-.^

'wi0i.d Gemagtigde voor eenig algemeen Hof
yef-kQoren zd worden , die geen Burger van

het Gemeene-heJI z§. De voorn, GevoU

magtigden zullen op de volgende wijze ver^

kooren worden : Ieder Perfoon die. ^anwez»

zend en gemagtlgd is 5 zo als te vooren ge^,

zegd is 9 zal de naamen van de geenen , dds

hii daar. toe verkooren wil hebben y op ver^

jcheidene Papieren fchrijven , en de drie of

n.ef', (meer. &f minder^ welke het goedge-

]i0fde getal uitmaken om voor dien tijd

yerkoorm te worden^ die dan de meeMe ge-

fihreeyen Papieren hebben^ zullen de Ge^

i'Qhmigtigdm voor. dat Hof Zfn ^ wdke naor



men op den rug yan de Warrant of ge*

fchreeven Order zullen aangeteekend , en

onderfchreeven door den Canflahel of Con-

ftahek-i aan de J^ergadering toegezonden

worden,

VUL Is geordonneerd,, hevoolen en he^

flooten: Dat TVindfor-) Hartford^ en Wea-

thersfield^ ieder de magt zullen hebben vier

yan hunne Burgers als kunne Geyolmagtig-^

den te zenden in ieder Generaal Hof; en

zo yeel andere Steeden , als hier na nog hij

dit Gerechtsgebied mogen gevoegd worden^

zullen ook zo veele Gevolmagtigdens zenden

als het Hof zal goedvinden : Men zal daar

in eene behoorlijke eevenreedigheid in agt

fieemen omtrent het getal Burgers y die in

de voorfz Steeden zijn ; welke Gevolmagtig^

den yolkoomen gelast zijn om hunne Jlem en

goedkeuring te geeven tot alle zulke wetten

en bevelen y als zij dienstig voor het alge-

meen welzijn zullen oordeelen , en waar
aan de voorfz Steeden zich- zullen moeten

Iwuden,

IX. Is^ geordonneerd y hevoolen en befloo-*

ten: Dat de Gevolmagtigden dus gekoozen

de magt en vrijheid zullen hebhen om- een

tijd en plaats yasi^t& jlellen @m bij elkander

E 4 '^
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U Zoomen voor het houden der algemeem

Vergadering j om te fpreeken en te raad-

pleegen over al het geen het welzijn van

V alge?neen raakt ; als meede om hunne ei-

gen verkiezingen te heoordeelen of die. behoor-^

lijk gedaan zijn ; en , in geval zij of het

grootfie gedeelte van hen eenige verkiezing

gen onwettig bevinden , vermogen zi/j als dan

de zulken uit hunne Vergadering te fui^

ten en hen met hunne heweegreedenen naar

het Hof te rug zenden ; en , in geval die

wigtig bevonden worden >, vermag het Hof
hem of hen , die dus de Stad zoeken te

dwingen^ in een boete te jlaan^ zo zijner

genoègzaame oorzaak toe vinden^ en^ zo

zij' ''er mede reden voor zien^ een order

tiitgeeven om tot eene nieuwe verkiezing op

fen wettige wijze over te gami , het zy ge-

deeltelijk j Itet zij voor 't geheel. De vöorfz,

Gemagtigden zullen insgelijks de magt heb^

{?en ieder een in de boete te flaan , die

zich op humie Vergadering onordentelijk

gedraagt
-i of zo men niet op de behoorlijk

ke tijd en plaats volgens de hefchrijving

yerfchijnt ; en zij moeten de voorfz. boetens

in V Hof' inbrengen (in geval het gewei-

gerd mogt worden ze te betaalen) en^de

The-
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Thefaitrier daar van aanteekening houden y

^n dezelve invorderen op dezelfde wyze als

andere boetens,

X Is geordonneerd 9 hevooien en hejloO"

ten: Dat ieder Generaal Hof (hehalven

wanneer^ hij verzuim van den Gouverneur

en het groot/Ie deel van de MagiJIraat ^ de

Burgers zich zelve bij een roepen) beflaan

zal uit den Gouverneur of van eenig ander

Ferfoon verkoozen om voor te zitten , en ten^

minsten uit vier andere Magiflraaten , met-

het grootfïe deel der Gemagtigden van de

verfcheidene Steeden , wettig verkooren : En ,

in geval de Burgers ofhet grootfte gedeelte

van hen, bij verzuim ofweigering van deft

Gouverneur of het grootfte gedeele der Ma-

giftraaten, het Hof bij een roepen , dan zal

het beftaan uit het grootfte deel der Bur-

gers, die teegenwoordig zijn of hunne Ge-'

magtigden met een Voorzitter door hen

verhooren , welk voorfz Generaal Hof de

oppermagt van het Gemeene - beft in handen

zal hebhen , en zij alleen zullen de magt

hebhen om Wetten te maaken ofaf te fchaf

fen , verlof tot toelaating tot het Burger-

recht te verkenen, over Landerijen te be-

fchikken aan de verfcheidene Steeden ofaan

E 5 Bcr^
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Particulieren nog onhegeeven ; en zal meede

yermogen andere Hoven en Magiftraaten^

of wat Perfoon het ook zij , uit hoofde van

wangedrag , tot reekenfchap te vorderen , en

em wettige oorzaaken af te zetten^ ofop een

andere w^ze ''er meede te handelen overeen-

komftig de natuur van het gepleegde ; en

yerders alle andere zaaken zodanig te be-

fchikken als het welzijn van het Gemeenehefl

zal vorderen
't

hehalven de verkiezing van

Magiftraaten^ welke door alle de Burgers

^al moeten gedaan worden. De Gouverneur

cf Moderateur zal in de voorfz. Hoven de

magt hebhen het Hof te beftieren , vr^heid

tot fpreeken te geeven^ en Jlilzwijgen op te

leggen aan de geenen , die zig in hunne re-

denen te buiten gaan , alle zaaken in omvraag

ie brengen; en-, in gevalle deftemmenffee-

ken 9 s^/ hij een heftisfende ftem hebben:

Doch geen van deeze Hoven zal kunnen

worden opgefchort ofgeheel gefcheiden wor-

den zmder de toe/lemming van hep groot/te

gedeelte van het Hof
XL Is geordonneerd^ hevooien en befoo-

ien: Dat^ wanneer eenig Generaal Hofvoor
het welzijn van het Gemeenebef goedgevon-

den heeft eene geldligting ofgeldiigtingen u
dom
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éoen over de verfcheidene Steeden binnen

hun RegtsgeUed j 'er als dan eenige Com-^

misfarisfen uit de F'ergadering zullen yer-^

kooren worden om de eevenreedigheid te

kepaakn van het geen ieder Stad zal opt

brengen , ter voldoening der voorfz ligting*^

mits dezelve Commisfarisfm beftaan uit eem

gelijk getal van ieder Stad.

Den 14

Januari] 1638'.

Pe elf boovenflaande Orders

zijn bij ftemming bepaald.

Een getrouwe Copij vau

'tRegifter.

Naargezien,,

fEORGE WYLLYS,
Secretaris.

GE-



% 7^ ê

GETÜIG-SCHRIFT van EÜNICE
BURR, Huisvrouw van THAD-
D^US BURR, Ridder^ aan-

gaande het gedrag van den Vijand

te FAIRFIELD, op den 7 m B

Julij i7'j9^

O._ 'p Woensdag morgen den 7 Juli] tusfchen

9 en 10 uuren kwamen bij mij eenige vrienden,

die mij zeiden, dat zij geloofden dat'sVijands

Schepen de Kuft naderden, en dat zij dagten,

dat hij eene landing wilde doen. Bevorens

kennis gehad hebbende aan verfcheidene Brit-

fche Officiers, en hen altoos vari een minzaa-

men en beleefden aart gevonden, en gezien heb-

bende, dat zij onder hunne Soldaaten goede order

hielden, verkoos ik ditmaal 5 om tegen alle de

ernftigevcrtoogen van mijne vrienden aan te han-

delen, en mijnleeven en al wat mi] lief en waard

was te waagen, in hoop om een vermaakelijk 5

fchoon oud Buiten -verblijf te bewaaren , met

alle zijne koftbaare Meubiien en Goederen; iets

het geen ik des te gereeder was te doen, om
^at mij gezegd was, dat, indien het Volk in hun^

ïie huifen wilde blijven , de Vijand hen g&tn
;

overlaft nog moeite zoude aandoen , en hunne

eigendommen ongefchonden zouden blijven.

Omtrent den tijd^ dat het gros van den Vijand

tot.^iet Stadhuis QConn - Houfc^ was voortge-

trok-
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trokken, kwam, in plaats van de voorheen men-
(chelijke en befchaafde Britten , een Bende vail

de wreedfle fchelmen mijn huis influiven, en

fnaauwden mï verfcheiden maaien toe,Jouw ver-

zoomde Rebel! waar is md' Man ? hy ts een Ge^

kooren QSeleEi-mafi) ; ter zeiver tijd mij vaii

mijne gespen beroovende, de gordijnen van

mijn bed afrukkende, de Ujft van mijn kap-

fpiegcl aan ftukken llaande, de iaaden.van mijn

tafel en lesfenaar uittrekkende j en ^ na al het

geen zij vonden naar zig genoomen te hebben ^

gingen zij naar booven en leefden daar op ge-

lyke v/ijze. In deezen toeftand kwam 'er een

Officier in, ivelken ik voor een Capitein aan-

zag , en die vroeg om de wapenen : Die, waar vaii

ik wift , liet ik voor den dag brengen ^ en hij

beval, dat ze terftond den huis uit zouden ge-

bragt worden. Op mijne klagten over het ge-^

drag van die onbefchofte fchelmen te mijwaarts,

gebood hij hen het huis uit te gaan. Nauwlijks

waren deeze niet vertrokken , of 'er kwamen

weederom anderen in , om appeldrank fchreeu-

wende,, mijn porcelein, aardewerk en glafen^

die in de kaft waaren, aan ftukken flaande, ge-^

lijk alles wat zij maar vonden. In 't midden

van deeze verwoesting kwam Generaal Tryoii

in huis ; hij gedroeg zich veel beleefder én eifch-

te de Papieren. Ik zeide hem , '^ dat 'er geen

55 waren als van ouden datum, die tot de oude

5, bezittingen betrekkelijk waren ". De Gene-

raal
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taal timwooMde^deezeé zijn het diezvijhegeèreh'^

imnt zvij meenen ons meefler van cleeze Landen
te maaken. Hier op beval hij een Officier dezelveil

op 't Stadhuis te brengen. Kort na dat hij af-

fcheid van mij genoomen had, kwaiii 'er nog
ijsfelijkcr troep fchehneti iil, dan die mij te Voe-

ren aangerand hadden^ Deeze ohdierrigt z'^nde

of vermoedende ^ dat ik een zak - horologie

h^d , begonnen zy mijne zakken üit te haaien.

Ik vlugte na buiten op de plaats, de eenigfte

fchuilplaats die ik had, en gaf mij daar in de

handen van God överi wiens befeherming en

barmhartigheid booven 't bereik van zo wreede

monfters is. Zij vervolgden mij echter aldaar 5

fmeeten mij op den grond en bevoelden en betas-

ten mij 5 trokken en fcheurden mij de kleedereti

van 't lijf op de godlooste wijze: Noch fmee-

ken noch bidden mogt iets op hen vermogen.-

De Heemel beftuurde de flappen van den

voorfz.* Capitein tot voor de deur, die^ ziende

den fchriklijken toeftand waar in ik was , ter

mijner verlosllng kwam ^ en die fchurken uit de

Tuin joeg. Kort daar na riep ik den Generaal

Trijon in, met den Heer Thomas Chapman van

Stratford (welk men zegt dat Capitein onder 't

nieuw geworven Volk is). De Heer Chapman
maakte zig aan mij bekend,, waar op ik hen>

herinnerde zijne voorige opwagtingen aan dit

huis in gezelfchap vau vriendelijker en beleefder

Menfchen, dan waar van ik geduurende deezcn

dag:
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dag bezogt was geweefti Ik vroeg hem ,

'^ of

„ hij moeds genoeg konde hebben om een huis

i, te verbranden , daar hij zo meenig aange-

,, naam uur had doorgebragt ? " waar op hij ant-

woordde , dat hij alles zoude doen ^ zvat immer

iu zijn vermogen ivas , om het huis te hehot-^^

ie?!.

De voorfZi Capitein a&n Generaal Trijon den

toeftand verhaald hebbende, waar in hij mij ge-

vonden had , was die Generaal zo vricndeUjk^

om twee Schildwagten aan mijn huis te zetten

^

het geen mij een geruster nagt verfchafte dan ik

had gevreesd. Overal wierd ik door fchrik en

elende verzeld : Het grootfte gedeelte van de

Stad ftond in den brand. Een weinig voor

zonnen ondergang kwam Capitein Chapmaïi

zeer beleefdelijk bij mij ; hij zeide dat Generaal

Trijon mij wenfchte te fpreeken , Ik gong ter-

ftond mijne opwagting bij hem maakcn : Hij ver-*

haalde mij , dat hij , op voorfpraak van ^tw

Heer Sayer en eenige andere vrienden, en mijn

toeftand weetende, mijn huis, dat van den Heer

Elliott 5 de Kerk en de Vergader-zaal {Meeting--

Houfe, Kerk der Diffenters) wilde fpaaren; -*

dat hij een tegenzin had , om deeze Gebouwen
insgelijks te laaten verwoesten. Ik betuigde

hem mijne erkentenis voor die gunst, en dat ik

mij gelukkig reekende die Gebouwen eeven als

mijne eigene te zien behouden; dat ik dagt, dat

hij zig zelfs eer zoude aandoen: Hij eifchte pcn^

pa»
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papier eti inkt ; ik bezorgde het hem zeer fpöè-

dig : Hij gaf mij dan ongevergd en ongevraagd

een Befchermbrief voor mij, mijn huis en eigen-

dom ^ en voor den Eerwaarden Heer Elliott j

met zijn eigen hand gefchreeven en met zijn ei-

g:eïunaam onderteekend* Dus misleid door een

iedele hoop , na de vermoeynis van een gantfchen

dag^ nagt, én nog veel ijsfelijker ogtend door-

geftaan te hebben , toen alles wat rondsom mij

was in brand ftond, en zommigen van mijne arme

Btiufen , welkers Wooningen in de vlam fton-

den^ in mijn huis waren gevlugt om zig te ber-

gen^ in plaats van te tragten alles wat 'er ii^

huis was weg te voeren en in veihgheid te bren-

gen^ wierd onze geheele aandagt beezig gehou-

den met het huis nat te houden, en fchoon bij-

na alles door de vlam omringd was , wierd egter

nog mijn huis nog mijn fchuur aangeftoken.

Het genoegen en vermaak , dat ik eenige wemi-

ge üogenblikken gevoelde in de gedagten^ dat

ik voor mij zelfs en zommigen van mijne onge-

lukkige vrienden een fchuilplaats had, was zeer

crröot. Doch helaas! hoe fchi&lijk was het ge-

daan ! Zo haaft had men niet op de hoorn ge-

blaafen, ik denk tot teeKen voor al 't Volk, om

af te trekken , of mijne Schildwagten gingen

heen; en eené bende van deeze woeste dieren

wierd agter gelaaten om de verwoesting te vol-

tooien, waar van zommigen ongemerkt in huis

kwamen. Ik hoorde in een van de vertrekken



ééil allerijslijkft gekerm, waar op ik ^er lia tOê

liep , en tot mijne groote verbaazing zag ik

eenige van die Monllers eene van mijne Biiü«

ren, eene bedaarde JnfFei^^ op eene vreeslijke wijs

mishandelen 5 haar de muts affcheurende en de

haairen uit het hoofd trekkende. Zij leefden eéll

weinig beter met haareDogterjdie om hulp van
daar gevlugi was. Nog 'een grooter hoop iti.

huis 2iende koomeh , fchiep ik een weinig mee£

moeds, ging uit, en bad hen het huis te fpaareil 3

zeggende dat ik een ^gefchrèeveti Befcbermhrkf

van Generaat Tryon had^ vvaar op zij den Ge^
neraal en zijnen Befchermbrief vervloekten cil

fcheurden dien voor mijne oogen aan Hukken.

Teirwijl 'er eenigen in huis gongeUi, oni hét hl

brand te fteeken, kwamen twee of drie Qiidereii

mij bevoelen en betasten : Zij namen mijn zak«

boek en de aker van mijn Neiisdoek^ die ik-toÉ

nog toe bewaard had. Vreezende, dat ik
5
geliils

te vooren^j fmaadelijk zoude behandeld worden
5,

maakte ik mijn zak los en vlugtte in eene weide»

Het huis, met alles wat zij 'er in gelaaten hed^

den, zo Huisraad als andere Meubilenj wierd

verbrand. Men zoude nog meer kunnen verhaS*

ien zo van de Officiers als van de Soldaaten^ höÊ

geen fchande aan de eertijds menfchelijke iMal*

nu ontaarde en woeste Britten zoude aandoen |

doch het zoude dit verhaal al te lang maaketi,

Een Haaltje van hunne Avreedheid kan ik egtei*

niet nalaaten hier bij te voegen* Op bloote sc^
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têrdogt, iht lilt het vciider van miin Buurman
Lewis door een o aden ]\Ioor met een Snaphaan

gefchootèn was, gaven 2!) eerst vuur op hem,
daarna ftaken zij hem met hunne Bajonnetten;,

zo als mijn Schild vvagt 5 die 'er een van was j,

mij, verhaalde , en lieten zijn ligchaam verbran-

den met het woonhuis, 't welk zij terftond in

brand flaaken.

Zo dit verhaal in liatiden mogt vallen van

eenigen van die Heeren Ciriciercn^diemij in die

uuren van fchrik en eleiide hebben bljgeilaan,

daar voor doe ik hen bij dcezen mijne oprech-

te dankbetuiging.

FAIRFIELD fh7

2, Augustus lyy^.

In perfoon gecompareerd EÜNïCE "

B U R R ^Hmsvrouw van TH A D-

D .di ö S B U R R , Schildknaap
,

e?i heeft- het bovenJJaande en voor-'

fchrceven Verhaal met eede bevefiigd

^-
_

' Foor my

y

SAM. SQUIRE,
Freede- Rechter.

Ver'
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P'erhad van de gruwelen eii m'êed^

heeden , die ik uitgeftaan heb vaÊ
de Britfche Soldaaten^ na dat ik

my aan hen had gevangen 'gegeevefié'

et is onnoodio; alle de aanleidende ömftafl^

digneeden te verhaalen , welke mij in de liail^

den der Britfche Suldaaten dceden vervallen^

Het zal genoeg zijn aan te teekenen, dat op

Maandao- morden den < deezer de Stad New-
haven niet zonder reden in rep en roer wiera

gezet door het dreigend gevaar van ccnen fpoS^

digen inval van den vijand. Men trok in grod;-

te meeni2:te cewapend uit, om hen V\^eeritand fë

bieden: Ik was onder de rest en betrok tój'i

aangeweezen post op Milford-Hillj doch kreeg

fchieliik order die post te verlaaten en verdeif

Noordvvaards te gaan , in gevolge de bev.^cé-

ging van den Vijand. Zo ver gegaan zijnde a' tl

Ik: meende dat noödig Was, kwam ik de hoogfö

af, om mij een weinig te dekken door een kieü"

pel-bofchi, dat ik ip 't oog had; doch tot fhijüti

groote verwondering zag ik den vijand Veel dig'-

ter bij dan ik vérwagtte, hunne voorhoede wcN
iiig meer dan twintig roeden van ons kf 5;ijnde,4

en een vlak 'open vddi tusfchen ons* Terftond

Vuurden zij op mij;, hetgeen zij vervolgden tOÊ

ik twaalf roeden geloopen had^ fchietende niet

minder dan 15 of 20 Kogels op mi] alleen. M
oatkwam hen echter döpr de behoedendi; Vooi"

zienighei4 van 'God zonder eenig letzel^ 'ëli bé--

Fa ; tiib
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reikte de kleine fcliiiilplaats die ik beoogde ^^

waar door ik van hen niet kon gezien worden,

terwijl ik hen duidelijk zag door de fcruiken en

takken heen naar mij toetrekken , geen t\Vaalf

roeden van mij af zijnde. Ik kipte 'er een uit,

mikte op hem, en fchoot. Ik laedde mijn ge-

weer voor de tweede maal , doch met voornee-

men om het niet meer af te fchieten; en, dewijl

ik zag, dat ik het niet kon ontfnappen, beüoot

ik om mij krijgsgevangen te geeven ; zij kwa-

men verders tot omtrent twee roeden naar mij

toe* Ik riep, dat ik mij zelfs krijgsgevangen

gaf: Ik fmeekte om quartier en dat zij mijn ke-

ven wilde Ipaaren: Zij kwamen op mij af; ik

denke dat het maar twee waren, de een op de

regte, en de ander op de hnke zijde: Hunne
oogen gloeiden van helfche woede : Zij noem-

den mij een ouden vervloekten Rebel ^twzwoQï'tn

mij terfüond te zullen dooden; zij vroegen, ivat

deed je op ons te fchieten ? Ik antwoordde , om

dat het in den Oorlog gefchiedt. De een ftak na

mij met zijn bajonet, even 'of hij mij ze door 't

\i]i wilde duuweh; ik weerde het met mijn hand

af, en fprong zo na onderzijn bereik, dat hij

mij met zijn bajonet geen leed kon doen. Ik

fmeekte en bad fleeds voor mijn leeven met Zö

veel klem van reedenen, als ik kon, om hen te

vermurwen en van hun moorddaadig voornee-

men af te brengen. Een van hen gaf mij vier

diepe fneeden in 't hoofd, met het fcherp van

zijn bajonnet tQ.t op het bekkeneel, waar door ik

veel
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veel bloeds verloor. De ander gaf mij drie ligte

fleeken met de punt van zijn bajonnet in 't lijf,

doch het was maar even door 't vel. Maar

het geen duizend maal erger is , dan al 't geen

il<: verhaald heb, zijn de flagen die zij mij met de

fwaare loopen van hunne Snaphaanen op mijne

ingewanden toebragten , waar door ik herhaalde

reizen ter neder zeeg bijna leevenloos, gelijk ik

ook zedert ditn tijd bijna altoos het bed heb

moeten houden.

Dit fchouwfpel duurde bijna twee minuuten

:

Zij fcheenen toen een weinig van hun voornee-

af te gaan om mij te vermoorden , waar na zij mij

mijne broek- en fchoengespen afnamen , gelijk

ook mijn itrop-gefp. Hunne roofzucht vervoer-

de hen zo ver^dat zij mij van mxjn zakneusdoek

en van een flegte oude Tabaksdoos beroofden.

Toen bevoolen zij
_^
mij na het Hoofdleeger te

gaan 5 'dat 'er omtrent twaalf roeden van af was ^

en alwaar eenige Officieren mij ras vroegen ^ w^ie

ik was. Ik zeide hen mijn naam, bediening en

beftaan, verzogt hen hunnen bijftand, dat ik

niet meer mogt mishandeld worden door de Sof-

daaten : Zij beloofden 't rari ; doch wel haast ont-

namen zij mij mijne fchoenen ; en ik wierd aan

een der onbarmhartigste en wreedste Wilden

overgegceven 5 die ooit de aarde betreeden heb-

ben. Zij dreeven m'j toen met het gros van hun

Volk voort, een verhaaste marfch van vijf mij-

len, of meer, zonder fchoenen aan mijne voeten.

ik wierd op de hoonendste wi^s door het riiig van
•

" F 3 ,

&)^
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3old;inten behandeld: Zommigen kwamen op mij

|if met gevelde bajonnetten, en zwoeren dat zy

mi] op iiaande voet zouden dooden : Zij ver-

doemden de geenen, die mij genoonien had-^

deii 3 om dat zij mij het leeven geipaard hadden,

DüSj in 't midden van duizend fmaadheedcn
, joeg

pijne helfche drijver mij op 't laatst zo hard, dat

llijne krachten bezweeken, in de grootfte hitte

yaii den dag^ zo verzwakt als ibvv^as door mij-

ne wondenden het verlies van bloed, dat op zijn

jiiinst een vierde was ; en , wanneer ikvan flaauw-

te ter neer viel, fioegen zij mij met een zwaare

wandelftokp en fchopten mij met hunne voeten.

Eindelijk kwam ik, door den bijftand van God^
op het Groene -'Veld in New -Haven; doch ik

was bijna geheel uitgeput. De w^aereld fcheen

fomtjjds zo donker rondsom mij als de midder-

iiagt, Ik vrqeg verlof van den Officier om gebragt

te worden bij de Weduwe Lijman, en wierd op

een Bed gelegd , alwaar ik het overige van den dag'

t^n den volgenden nagt bleef liggen , in zulke hee-

vige en fchrceuwende pijnen, als ik nog nooit

te vooren had uitgedaan.

NAPHTALI DAGGETT.
NEW-HAVEN den 2Ö Julij 1779.

In perfoon verfcheen&n de eerwaardige Do&or
NAPHTALI DAGGETT, en heeft voor

ray hezwooren dai het hoovenjifiande verliaal

%vmr en ivaarn^tig js,^

DAYID AUSTIÏ^. Vmcje-Rechter,

CHRIS,
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(^/HRISTIANA GATTER, van wetti-

gen ouderdam , getuigt en verhaalt , dat zij

t'hiüs was te New -Haven, toen de Stad ge-

plunderd en verwoest wierd door den Britfchen

Vijand : Dat eenige der Vijanden ua^r huis

inkwamen en haar Man zeer mishandelden ^ waar

na zij in den Tuin gong omtrent ten 4 uuren na

den middag, toen zij een Soldaat uit denTuin van

haar Buurman ontmoette, zijn geweer voor haar

houdende, en die haar bevool te blijven flaan

en na haar toekwam, verders haar gebiedende

om te gaan neerliggen. Ik zeide hem, dat het

beter was , *dat wij in huis gongen , het geen vv4j

deedeUp mijn Man daar ook zijnde. ïlij wilde

he,bben dat ik in de kelder gong; ik^ antwoord-

de, dat die plaats niet goed w^^s: Ilij cifchte,

dat ik naar boven zoude gaan. Ik wilde het

doen ,
gong aa het voorhuis en zeide , dat wij

liever de voordeur moesten uitgaan 'na het groe-

ne Veld 5 alwaar ik hem ;,zo lang ojjhield, itot

dat wij in 't gezigt yaq den Heer Chandlcr wa-

ren, die voor zijn huis flond; aan wien ik om
hulp riep , en die mij ontzette , waar na ik

'snagts naar huis keerde om mijn Man en Kinde-

ren te zien. Wij floöten het huis en ffing-cn naiir

bed. Des nagts wierden wij door eenigen wak-

ker gemaakt , die in huis braken. Mijn Man
ontfnapte het door de agterdeur. Twee van

hen greepen mij aan en fleepten mij van 't bed

,

'' F ^!. ^ en
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en zwoeren , zo ik eenig gerucht maakte of

weerftand deed , dat zij mij op het oogenbhk

gouden vermoorden. Ik was gedwongen om
jllil te zijn. Een van hen voldeed zijn iufl aan

rnlj :, terwijl de ander op de deur paste. Daar

na moest ik den ander ook te wille zijn^ terwijl

öe eerste de wagt bij de deur had. Dit was
omtrent ter tijd, dat zij naar de parade moes^

ten, en ^ij verlieten mij.

CHRÏSTIANA GATTER,

MEW- HAVEN
^6 Julij i;7;9.

Inperfoon verfcheenm CHRISTIANA
GATTER 5 die- de hoovenflaande

P^erUauring gepeekend heeft en de

waarheid daar van met eede beves-^

iigd voor my,

DANIEL LYMANs
Freede- Rechter, .

YRAEG^



VRAEGPUNTEN
BKTREKKELYK TOT DEN

TEGEN WO ORDI GEN

ST A E T EN M A G T

MAJESTEIT J

VOLKPLANTING

CONNECTICUT.
Opgegeemn door zijn Majefleits Secre-

taris va?i Staat in deszslfs Brief

van den 5 Jidij i^T^f

M E T D E

ANTWOORDEN.



DE VOLKPLANTING VAN

C O N N E C T I C U T.

n de ALGEMEENE VERGADE*
RING ^'r/;2 den GOUVERNEUR' c;^

MAETSCHAPPIJ d^r Folkplaming van-

CONNECTICUT gehouden- te NEW-^
HAVEN 5 o/) den tmeden Donderdag in Oc-^

toher 1/^74.

Beiloten bij deze Vergadering, dat zijne Ex-

cellentie de Gouverneur zal 'verzogt worden fes

honderd Copien der Vraegen van den Secreta-

ris van- Staet van den 5 Julij 1773, en der Ant-

woorden door zijne Excellentie op dezelve" ge-

geven 5 en voor de Vergadering opengelegd , te

doen drukken 5 en onder de Steden dezer Volk-

plantinge in evenrediglieid der Lijst van derzel-

yer bezittingen te yerdeelen.

GEORGE WYLLYS, Sccr.



91 i

D E
Vraagstukken tot

den tegenwoorcii-

gen ftaet en magt

van zijne Maje-

Iteits Volkplan-

ting van Co NNEC-

TicuT , opgege-

ven door' zyne

Majefteits Secre-

taris van Staet-in

deszelfs Brief van

densjulij 1773.

/. fFelk is de ligging

écr Volkplanting onder

tiiv Goiiveniement ^ wel-

'ke de natuur van 't land,

den gronden liigt[treek y

IVelke de breedte en leng-^

te van der zelve voor-

v.aemfie plaeifen ? zijn

deze breedte en lengte

volgens goede waerne-

inwgen hepaeld^ of al-

leen hij gewoone bereke-

ningenj en vanzvaerzijn

(Je lengten berekende

ANTwooRDEi^T aan
zl'pe Majefteits Se^

cretaris van Staet

te rug gezonden door

den Gouverneur ei^

Maetfchappij der

Engelfche Volkplan"

ting van Conne&icu$

O£toher 1774.

I. De ligging van *t

eerst bevolkt deel dezer

Volkplantinge is meest

tusfchen 41 en42graG-^

den noorder breedte en

72, tot 73 gr. en 45 m.

wester lengte. De grond
deezer Volkplantinge

(liggende in de 5 en 6de

noordiclie liigtdreek) is

over 't algemeen vrucht-

baer —f hier en daer

bergagtig, met weinige

fchraele en woeste flree-

ken: het Land is gezond

fchoon aan de uitersten, van hitte en koude
in
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in de veïwisfelingen blootgefleld. De twee

voornaeme Plaetzen en Havens in deze Volkplan-

ting zijn - Neiv-Lsndon ^ op de breedte van 41*^.

£2,5'. noorder lengte y^. 15'. ten westen Neiv-

Haven , breedte 41". 18'. noorder lengte 72°.

56', westen volgens goede waernemingen be-

paeld : de lengten zijn van 't Koninglijk Obfer-

vatorium te Greenwich berekend.

II. Welke zijn de II. De grensfcheidin-

Grensfcheidlngen'^'wor- gen zijn in 't Handvest

den fommigen derzelve bepaald — te weten "al

hetwist'^ welke efi door „ dat gedeelte van zijn

vjie% yi JVIajefteits bezittin-

55 gen in New-Enge-

^, land in America, ten oosten belloten door de

„ Naraganfet Rivier , gewoonelljk genoemd

„ Naraganfet Baaij , daer de Rivier in de Zee

„ valt; ten noorden door de lijn der beplantin-

55
gefi van Masfachufetts ; door de Zee ten zui-

„ den — en in de lengte als de Volkplanting van

55 Masfachufetts ^ van 't oosten na 't westen,

55 dat is te zeggen , van de gemelde Naragan-

,, fet Baaij ten oosten, na de Zmö^zt^^ ten wes-

5, ten, met de daerom liggende Eilanden.
"

Een aental Inwooners dezer Volkplanting,

de Susquebannah en Delaware Maetfchappije

genoemd, kogten in den jaere 1754 voor groo-

te en aenzienelijke gefchenken in geld, aen de

Indiaenen der ïes Natiën te betaelen en te vol-

doen ^
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doen, zo fpoedig zij, als de ooifprongelijke Be-

zitters, zich geneigd toonden om hun recht over

eene wijde flrcek Lands, binnen de Grenzen

van deze Volkplantinge , hggende ten westen

van de Rivier de Delazvare , en zich van dacr

tot de oost- en west-takken van de Susquehannah

Rievier veripreidende , over te geven. Sedeit

deze aenkoopen , hebben zich een groot getal

onzer Inwooners daer neergezet.

De algemeene Vergadering van deze Volk-

planting heeft beweerd een recht op deze Lan-

den te hebben , en de Inwooners, woonende
binnen de paelen van deze Volkplanting, aen

de westzijde van dé Ddaware Rivier^ zijn on-

der een onderfcheiden Rechtsgebied gebragt^

met dezelve magt en voorrechten, als andere

in deze Volkplantingen volgens de wetten heb-

ben, binnende volgende paaien: — Grensichei-

ding ten oosten bij de Delaware Rievier, ten

noorden bij de noorder Grensfcheiding der

Volkplantinge, ten westen door de noord- en

zuider lijn , de Volkplanting dporfnjjdende op
den affland van i^ mijlen van eene plaets aen de
Susquehannah Rivier, genoemd Wijom'mg, en
ten zuiden de zuidlijn van deze Volkplanting.

Dit rechtsgebied \8 Westmoreland genoemd;, en
met het Graeffchap Lhchfield vereenigd. De
Eigenerfden van Penfylvania betwisten 't recht

dezer Volkplantinge op deze Landen ; zij wei-

geren zich te vei'e&nigen j om de lijn tu|-

fchea
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feilen deze*Volkplanting en die Provintle td

regelen.

III.PFdkeis degroot^ . lil. De grootte en iii^

te en iiitgehr&idheid der gebreidheid. van dit

J/olkplaiiti?ig^ en ivelk eerst bevolkt gedeelte-

^en getal van Acres on- is van de Volkplanting

^erjield men in dezelve ? van Rhode - Eiland tem

ivelke gedeeltens zijn oosten , tot de Provin-^

^ehoiivjd en verbeterd

^

tie van New - Tork ten

tn onder welken titul westen , en van de Mas-

looiiden de In-wooners facbufetts ten noorden

hunne bezittingen ? tot de 2ee ten zuiden -

men rekent in dien om-
- trek 2640000 ^cres.

De evenredigheid, tusfchen Bouw- Wei- eri

Hooiland , Bofch en 't bergachtige of woeste is

onbekend. Nog minder bekend zijn de Lande-

rijen beneden de 'R.Wiq.Il dt Delazvare^ onlangs

van der zelver oorfpiongelijke Bezitters gekogt.

Het oorfpronkelijke recht tot die Landen , in

welke die Volkplanting zich heeft neergezet 5

lijstte ten tijde van de overkomst der Engelichen

,

bij de Pequot^ een talrijke, een oorlogzuchtige

Indiaanfche Natie. Hunne landflreek lïrekt zich

,iiit van de Naraganfet tot de Hudfons Rievier,

en

e*) Een Engel fche flcr« is omtrent 7Qó voeten lang

en 70 voet breed.
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en over geheel Lang- Eiland. Safacus^ iilinua

grpote ^agamore , had twintig Sachems onder

zich, hy\ beooiiogde de Engelfchen zonder re-

den 5 en drukte zijne Onderdaenen met een wille-

keurig gQi^g' Hij werdt met al zijn Sachems

en Volk ondergebragt en genoodzaakt de En-

gelfchen fchatting te betaelen. Na 't eindigen

van den Oorlog ging men , met de overgebleveii

Sachems en \ Volk dat wederkeerde , verdra-

gen in 5 welke eene volkomene vergenoeging

en voldoening kregen , en in vervolg van tijd

fteeds, met billijkheid en menfchlievenheid be-

handeld werden. Geene voorrechten zijn door

de algemecne Vergadering gegeven ^ voor dat

men 't Indiaenfch recht, overeenkomstig 't recht

van verkoop, bij een Koninglij k Handvest aaiï

den Gouverneur en Maatfchappij dezer Volk-

planting vergund, hadt verworven, 't Grootfle

deel dezer Volkplanting dierhalven is gekogt

en verkregen voor groote en kostbaare giften,,

andere gedeekens bij verovering , met geen

geringe moeilijkheid, alleen door de pogingen
^^

kosten en bezwaren der Perioonen;, met geasfo-

cieerden welken in de bevolking van ConneBi-

cm m Nieuw -Engeland belang fleldeii. Uit

.hoofde nu van dit Koninglijk Bevelfchrift en

Vergadering , is de titul , door welke de Inwoo-

ners h\mne Goederen bezitten ^ eene Vergiïn-

dering en Bevelfchrift door de algemeene verga-

dering van den Gouverneur en Maetfchapplj de-

zer



zer Volkplanting, ten voordeele der onderrchei-

dene rechtsgebieden of bizondere Perfoonen^

zo hun als der zelver Erfgenaamcn, opvolgers

j,
en verközenen gemaakt , in overeenflemming

van die zeer vrije verheffing van Oost-Green-

wich in 't Graeffchap Kent , in 't Koningrijk

van Engeland.

IV, Welke Rivieren IV. De voornaemfïe

zijner^ivelkeisder^eher Rivieren zijn Connec*

hop en nut inhetfluk ticitt ^ New - London ^

van den Koophandel'l Stratford^Deluivareow

Susquehannah. De loop

der eerfte is door Nezvhampshire ^ Masfachu-

fettshaij , en deze Volkplanting ^ vaerbaer tot

i^irtford; de twede tot Norzvich ; de derde tot

Derhij ; de noorderen gedeelte of deze wordt

gewoonelijk genoemd Oufatamiock 'Rivier : zij

zijn alle van veel aanbelang in 't ftuk van Koop-

handel.

F. Welke zijn de V. De voornaamllê

voornaemffe Havenen :, Flavens zijn Nieuzü^

hoe gelegen^ hoe groot y London &n Nienzv-Ha-

welke de diepte van het ven : de eerfte legt ten

_%vater en der natuur van zuiden; van 'tVVagthuis

den Ankergrond^ aen de mond vin de |

Haven tot de Stad , is

omtrent drie mijlen, de breedte drie vierde van'

. een mijl, en op fommige plaatfen meer ; - heeft

vijf
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Vijf a zes vademen watets^ — een heldere grond;

hard moeras i eii eeii hiijl boven de Stad volko-

men veilig en gemakkelijk vooi: grbbte Schee'^

pen. De laatfte is gelegen Noord en Zuid; eeii

half mijl wijd bij den mond — tan hier tot 'dè

Stad vier mijlen ^ hebbende derde half vadem bij

laag water, en drie vademen en 4 voet bij ge-

woone getijden^ en een vrij goede ankergrohd^"

P7. PFel'ke is de ge- VI. Volgens een Kö^

fleldheid van V Staats- ninglijk Handvest is de^

heftaur ? ^ ze de StaatsgefteldHeid 1

de wetgevende . magt

berust bij de algemeenè Vergadering, welke be.-^

ftaet uit den Gouverneur, of, bij des^elfs r.P

wezenheid , de Gedeputeerde Gouverneut cii

twaalf Bijzitters (genaetnd het Hoogerhuis); gtï

de Afgevaardigden ; niet meer dan iwm Y^.ii

elke Stad , door de vrije Lieden der Steden 5'

welke zij verbeelden^ gekoren (genaamd 't La^

gerhuis.)

Geen beduit is Van kracht ; dah doof Hei-

de Huizen genomen : zij maken wetten ^ fteil^n

Gerichtshoven aen , verkiezen de Rechtens eti

andere noodzaakclijke Amptenaren ^ weik<3^ xm
getrouwe waarneming hunner bediening hé%;-

digd worden. De algemeenè Vergadering wordt

gehouden in gevolge 't Koninglijk Handvest jii

Maij en Oélober 's jaerlijks , ook op andere Ip-^

Öen^ wanneer zij door den Gouvcrï]êur> of bij
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deszelfs afwezenlieid den Gedeputeerden Gou-
verneur, bij ecnige dringende noodzaakelijkheid

wordt bijeen geroepen.

l^II. Welke is de han-

del der 'Provïmic% het

getal der Schepen^ tot

dezelve noodig^ derzel-

ver inhoud^ en getalvan

Zeelieden , 7net dcrzel-

ver aenwafch of ver-

mindering
5 geduurende

de laatste tien jaaren ?

VII. De voornaamste

handel dezer Volkplan-

ting is op de VVestin-

difche Eilanden , behal-

ven nu en dan een Scliip

naer Ierland m^t Vlas-

zaed en naer Engeland

met hout en Potafch,

en eenige weinige naer

Gibraltar en Barba-

ryen — het getal der Schepen is i8o — den in-

houd, lo, 317 — Matrozen 1162. — behalven

omtrent 20 Kustbewaerders, welke 90 Matro-

zen gebruiken : de vermeerdering zedert het

jaer 1 762 is in 't getal van Schepen 7<5 — in-

houd 6, 790 —- Matroozen 601.

FIIl. IVelke hoeveel-

heid en ivelke zoorten

van Britfche Manufac-

turen flemen- de Inwoo-

ners 's jaarlijks van

hier ? zvelke Goederen

en gerievdijkheden wor-

den van hier naarGroot-

Brittanje vervoerd, en

ïuelk

VIII. Weinige Brit-

fcheManufaciiuren wor-

den door delnwooners

's jaarlijks uit Groot-

Brittanje hier inge-

voerd; maer die^ wel-

ke zij van de Kooplie-

den te Boston en New-
York ontfangen 'er on-

der



Welk is '(geheet derver^ cler gerekend, Jial vö!'

gelijking. ,
gens de beste Waernö-

mingeft 't midden ^ge-

tal wezeti izöo, óöo L* *s jaarlijks^ De fooitell

jzijn meed alle, welke in het dagelijks leven nüt^

tig zijn of ter verfiering Hrckken* De goederéil

engerieveliikheden van hier naar Groot -Brittatijs

vervoerd zijn pot- en paerl- afch^ hout en zonté

Moudbehoeftens > het jaarlijks geheel j bij vef^

gelijking, zal zijn lo, ooo L^

IX. Eert handel iiiel

de Franfche en ïioriaiid=

fche IVestindies.^ Gibral-

tar en Barhaf^en- é^

Schepen welke van hicï

op de Franfche en Hol-

landfche Volkplnüiin^

gen varen -^ neilien Paer-

deti^ Rundvee;, Schaa-

pen, Varkens^ Mondbe-
hoeften en Hout me ds.

Die voor GihréUar ei!

Barbaryen voeren Meel

en Hout . Nieuw- En étS-

landfche Rum^ eli zl)

ontfangen rüuwö Slilr

ker j, Cacao, C a toe il ^

en wat Suikef - van de Duitfche Voikpiahtin-
gen , Wisielbrieven — s'jaarlijks gsheel omtr^nii

BSQOQ L. G a X Dm'

- IX. Welken handel

drijft de Provintie on"-

der uw Gotweniement

met "üreemde Vdkplan-

tingen of andere dee-

len va?i Europe buiten

Groot - Brittanje ? hoe

ivordt die handel gedre-

ven ? welke gerievelijk'

heden zend en ontfangt

het Volk onder uzv Gou-

vernement aan of van

vreemde Volkplantin-'

gen ^ en wat is 't jaar-

lijks geheel hij eene ver-

gelijking.
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X. Door welhe mid-

delen iveert men den on-

geoorloofden handel% en

%ijn deze van eene. goede

uitwerking ?

X. Eene zorgvuldi-

ge overeenkomst der

Tolbedienden , en alle

aan hun plicht getrouw
— 't geen eene goede

uitwerking heeft.

XI. De natuurlijke

voortbrengzelszijnTini-

merhout van allerlei

foort , Tarv/ , Rijst , In-

diaenfch Koorn, Boo-

nen, Gerst en Vlafch

—

de Magazijnen zijn van

de boovengcnoemde

voortbrengzels , Verken- en Osfenvleefch , Pot-

en Paarl- afch : de Manufaéluurenzijn nieuwe Lin-

nen en Wollen, in de Huisgezinnen voor 't ge-

bruik van 't armfte foort van Werklieden en Sla-

ven vervaerdigd ; insgelijks eene Yfergieterij —
't welk echter niet verzonden wordt — de waer-

de der uitgevoerde voortbrengzelen en geriefe-

iijkheden zullen 's jaarlijks 200 , 000 L. be-

dragen.

XL Welke zijn de

natuurlijke voortbreng-

zels , Magazijnen en

Manufa&uren ; en voor

welke zvaardij vanpon-

den fierling vuordt "er

''.sjaarlijks uitgevoerde

XIL Welke Mijnen

zijn 'erf

Xïl. Koopermijnen

op verfcheidene plaat-

zen, maer welke aan de

verbazende kosten en arbeid , om deze te openen

hefteed, niet beantwoord hebben, en nu meest

ver-



verwaerloosd worden. — Yzermiiiien zijn 'er in

overvloed op verfcheidene plaatzen, met eenig

voordeel bewerk: , maar dus verre niet genoeg-

zaam ter vervulling van der Inwooners be-

hoeften.

XIII. Hoe groot is

"t getal der Inivooners ^

Blanken en Zwarten ?

XIII. Volgens eene

naauwkeurige bereke-

ning is het getal der

Inwoners

Blanken — 791 5392
Zwarten— 6, 464

XIV. Is V gelal der XIV, De Inwooners

Inwooners in de laatste zijn federt 't jaer 176^

tien jaaren vermeerderd vermeerderd 52 , 266 ,

ofverminderd'^ hoe veeH in welke tijd echter

en om welke reden ? geduurige < en talrijke

verhuizingen van hier

plaats gehad hebben, om nieuwe Landflreken in

uwe Majefteits overige Volkplantingen te ont^

ginnen: — dit rchrijven wij , onder den Godde-

lijken zegen, toe aen eene werkzaeme en matige

levenswijze en vroegtijdige huwlijken.

XV. Welk is V getal XV. Het getal derMi-

der Militie% tn onder iitiebij hen is 2^, 260-

:

zvelkefchikkingen vjordt de fchikkingen, omtrent

ze gehouden"^ dezelve in acht geno»-

men, zijn in 't beiluiit

tot het vormen en fchikken der Mihtie - fot asn-

G 3 moe--
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1130e diging van den KrJjf^s dienst , en ter beter ver«

dediging' dez^rVolkplantig, te vinden. AlIeMans-^

peribonen van 't i6tothet45Jaer moeten de Wa-
penen dragen a Burgerlijke en Kerkelijke Beam-

ten, en anderen in dqzelve gemeld, uitgezon-

derd: de Schutterijen in elke Stad, om vier da^

gen in het jaar onderwijs in den Krijgsdienst te

genieten. Daar zijn agtien Regimenten met 'een

Compagnie Paerden bij elk , bij fommige twee

— elk Regiment verricht eens in de vier jaeren

E'iin Regiments Exercitien; de Militie verdeelt

zm eigen tijd -' de Soldaetcn en alle Huisva-

ders voorzien zich zelfs van Wapenen , enz. —
|)oeten en (IrafFen zijn op verwaerloofing en ge^

\)iQk gelield — en is in geenen deel§ ten koste

lier Volkplanting,

XFl. Welke Sterkten XVL Een l^leine.

f» Vestinge?! zijn 'er in Batterij te Nieuw-Lon-

mu Gouvernement ^ m den van negen fluk,

^n ivelken flftat ? opgericht en onder-

houden op kosten der

Volkplanting ^ het welk gering is,

XFIL Hoe veel In- XVIL Daer zijn 'er

^ïaanenhebt gij ^enhoe 13(33; veeien derzel-

^ijn4k gQzind"^ ver woonen in Engel-

fche Huisgezinnen , de

overige in kleine Hammen op vericheidene plaat-.

fen;, 4i leven in vreede, goede orde, en hel-

len Qvey %Qt 4? le^ighei^, .



XFIII. Waer, i?i is XVI II. In de na-

^ejïerkte der nabiwrige buurfchap van het eerst

Indiaenen gdeegen"} bevolkt gedeelte der

Volkplanting zijn gee-

ne Indiaenen — de zes Natiën grenzen aen de
Landen 5 ten westen van de DeJaware gelegen.

XIX. Welke zijn de XIX. Zij komen van

inkomsten van uw Gou- de belastingen op de

vernemefit^ en hoe wor~ hoofden en fchatbae-

den deze hefteed"^ re bezittingen omtrent

6000 L. : iet meer dan.

een derde deel wordt tot het onderhoud der

Schooien ia de Steeden , ter opvoeding der

Kinderen en der Jeugd beileed ; het ove-rigc

dient tot onderhoud van 't Gouvernement,

XX. Welke zijn ds XX.Degewoonezijn

gewoone en buitenge- sjaerlijks omtrent 4000
%i^oone uitgaven van u%q L,-, die voor de Schoo-
Gouvernement% ien 'er niet onder be-

grepen : buitengewoo.
nén zijn 'er niet geweest federt den laatsten Oor-

log, welks drukkende last gevoeld v/ardt tot op
dezen dag,

XXL JVelke zijn ds XXL De Burger Be-

Burger- en Militaire ampten der Volkplan-

Ampten in uw Gouver- ting zijn de Gouycr-'

m- G 4 ne-
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mmeM ; en van wie zvor- neur , de Gedeputeerde

'èc.ndeAmptenaarsaan- Gouverneur en tv/aal£

gefteid-'è vjelke zijn de Bijzitters, 's jaarlijks in

'jnarwedden van elk Meij gekozen door de

'AiJipt , zo Burgerlijk vrije Lieden der Volk-

'(th Militaire ' plantinge, doende hun-

ne verfchillende eeden

in gev^olge uw Koninglij k Handvest^ ter zelver

tijd wordt gekozen en volgens de wet bezworen

een Treforier en Secretaris, Door de wet ^ijn

^aftgefteid een Opper-Gerichtshof , van 't welk

een Opper-Rechter en vier andere Rechters zijn,

Y/elk Hof tweemael 's jaers in elk Graafichap

1'v'ordt gehouden : een lager of Graaffchaps - Hof

Ixi elk Gtaaffchap ^ 't welk bellaet uit een Rich-

fer en twee of meer Leeden van 't Quorum : Ho-

ven van bewijzen in achtien Dijiricien'^ welke

hcfta^n i|it een Richter in elk DijiriB:, Vreede-

Rechters voor elk Graaffchap, van welken 'er een

oc meer is in elke Stad: ^'een Sheriff en een Ko-

ïiings Piscael in eik Graaffchap. De militaire

Beampten door de wet vastgefteld zijn de Gou-

verneur in de tijdj die CapiteinGenerael en Com-
mandant en Chef is van en over al 't Krijgsvolk in

Öe Volkplanting; de Gedeputeerde - Gouverneur

|o de tijdj Lieutenant Generael van 't zelve; een

Colonei 9 een Luitenant Colonel , een Major bij

elk Regifaent: een Captein bij elke Schuuerije^

3iist rubalterne Oföcieren..

Alk Baampten , in 't Burgerlijk of Miiit;aire,

^üitfangen hunue aanilelü-ng van den Gouve^^r»



ARTIKULEN
VAN

EN
EEUWIGE UNIE^

^

TUSSCHEN DE DERTIEN

VEREENIGDE STAETEN
VAN

OORD " AMERICA.



Ceene Maatfchappij is 'er ^ zvetke nkt dezelfde vrij-

heid heeft om haaren Regeringsvorm te verande-

ren:, welke haare voorzaten hadden ^ om dien

aantenemen.

Raynal Staatsomwenteling van

America^ B. 134.



% 107 ê
Jlrtikulen van Confoederatie Q^l) en

Eeuwige .
Unie , tujjchen de Staa^

ten van Nieuw-Hampshire , Maffa-^

chufetts - Baay > Rhode - Eiland en

Providence , Conne&iciit , Niewr^
Tork , Nieun' - ^erfey , Penfylva-

nia , de Graaffchappen NieuW"

Caflie ., Kent en Suffex , aan de Ri-

yier Delaware , Maryland ^ Virgi-^

men^ Noord- Carolina^ Zuid ^ Ca-

folina en Qjorgien,

ARTIKEL ï,

eeze Confoederatie zal den Naam voerea

van de Vereenigde Staaten van America,

Ieder bizondere Staat behoudt zijne eigene

Souvereiniteit, Vrijheid en Onafhanglijkheid,

gelyk ook alle de magt^ Jurisdiótie en R^gten^

die

/ Cfl) De Heer P. Pau lus had ons , in zyne keurige

Verklaailng over de Unie van Utrecht, het eerfte Out*
]

werp der Americaanfche Unie gegeeven, dezelve me£ 1

die vandeze Geweftenvergeleekcn(fl}, en der ütrechr-
|

fche de voorkeuze toegekend. Dit bewoog my dit Tchooa

Stuk hier by te voegen. —

—

ia) m. a42» 25^.
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die niet uitdrukkelijk doof deeze Ac^e van Com
federatie , aan de Verëenigde Staaten 'm het

Congres te zaamen- vergaderd, zullen zijn af?

geftaan.

UI.

De bovengem. Staaten vereenigen zig weeder-

keeriglijk, bij de tegenwoordige in een vafl

Verbond van Vriendfchap, ter hunner gemeene

verdeediging, ter handhaaving van hunne Vrij-

Iieeden , en tot h^^^i onderling en algemeen voor^

do-d^ zig verbindende, eikanderen wederzijdfch

by te ftaan tegen alle vreemd geweld, en alle

aanflagen, op een van hen in het bijzonder,

of op allen gezanientlijk gemaakt, het zij uit

hoofde van den Godsdienfl, de Souvereiniteit,

4^n, Koophandel, of eenig hoe -genaamd yoqi--

wendfel,

I V.

Om de onderlinge Vriendfchap en Gemeen-
,

fchap tui^chen de verfchillende Staaten , in deeze

Verëenigingj des te beter te verzeeker^n, en-

duurzaam te maaken, zullen alle de vrije Inge-^

zeetenen van elk deezer Staaten (uitgezonderd,;

alleen de armen , landloopers , en voortvlugti-

gen voor de Juftitie ) recht hebben tot alle de

Privilegiën en Immuniteiten der vryë Burgers

in de refpedive Staaten. De Ingezéetenen v^iU

ieder Staat zullen den vrijen In- en Uitgang heb-
,

ben, in allen en een ieder der andere Staaten.
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^y zullen daar ook alle de Voorrechten vari

Neering, en Koophandel genieten , mits zi^

onderwerpende aan dezelfde Rechten, Bclaftin-

gen en Bepaalingen ^ Avaar aan de refpeólive In-

gezeetenen aldaar onderworpen zijn^ met dien

verflande echter, dat die bepaalingen zig niet

iiitdrekken om te beletten, dat eenige Goede-

ren , in een der gemelde Staaten ingevoerd , we-

derom naar een anderen Staat zouden mogen

uitgevoerd worden ^ alwaar de Eigenaar deezer

Goederen woonagtig is, als ook, dat 'er geene

Impoilen 3 Beladingen of eenigerleij Bepaalingen,

door een of anderen der gemelde Staaten, op

de Goederen der gezamentlijke Staaten^ of van

eenige derzelver , zullen mogen gelegd worden^

Ingevaile eenig Perfoon, fchuidig , of aan-

geklaagd van weegens Verraad , Felonie , of

eenige andere zwaare Misdaad in een der Staa-

ten, weggevlugt is om de Juftitie te ontwijken

en dat dezelve in eenige der Vereenigde Staaten

gevonden wordt, zal men dien terftond moeten

overleeveren , op de Navraag van den Gouver-

neur of uitvoerende magt van den Staats wasr

uit die Perfoon gevlugt iSj om derwaards te

worden getranfporteert, daar hij van -rechts-

wegen ter Verhoor of ter Executie gebragt

moet worden.

In ieder Staat zal volkoomen en ten vollen

geloof gegeeven worden aan de Regiflers , Ac-

tens;, of eenigerlije Gerechtelijke Froceduures

van
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Van Hoven of Magiftraaten in alle dé overig©

Staaten» •

• V.

Ten einde de algemeene belangen der Vef-

eenigde Staaten dts te beter te bellieren, zul^

ien 'er jaariijkfch Afgevaardigden uit de refpe^

élive Staaten benoemd worden , volgens die forni

van verkiefing, welke de Wetgeevende Magt

van ieder Staat zal goedvinden , om te famen in

Congres te vergaderen , op den eerften Novem-

ber van ieder Jaar , behoudende nochtans ieder

Staat de magt, om, ten allen tijden, geduu-

rende het loopende Jaar, zijne Afgevaardigden

of een van hen te rug ontbieden, en anderen

in derzelver plaats te zenden, voor het overige

van dat Jaar.

Geen Staat zal in het Congres door minder

dan twee 5 nog door meer dan zeven Leden,
gereprefenteerd mogen v/orden. INiemand zal

meer dan drie Jaaren, in den tijd van zes Jaa-

ren , den poft van Afgevaardigden mogen be-

kleeden. En niemand zal , in de tijd dat hij

dien poft dadelijk bekleedt^ eenigen anderen poft

of bediening onder de Vereenigde Staaten mo-
gen waarneemen , voor welke hij of iemand
anders, voor zijne Reekening , eenig Salaris,

Jaarwedde, of eenige andere Voordeden en
Emolumenten^ hoe ook genaamd, ontvangen
zoude,

ieder
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ïeder Staat zal zijne eigene Afgevaardigden

moeten onderhouden, geduurende den tijd der

Vergadering, of zo lang zij in funélie zijn als

Leeden van het Committé der Staaten.

Ter befliffing der voorkomende Stukken , by

de Vereenigde Staaten in Congres vergaderd,

zal iedere Staat eene Stem hebben.

De Vrijheid van redeneeren of debatteeren

in het Congres zal nooit tot een grondfl^g van

befchuldiging of onderzoek bij eenig Gerechts-

hof, buiten het Congres zelve, kunnen dienen.

En de Leeden van het Congres zullen voor

hunne Perfoonen geguarandeerd worden voor

alle Arreli of Gevangenneeming , geduurende

al den tijd dat zij zig naar het Congres begee-

ven, daar zitting hebben, of van daar weder'

naar huis keeren, de Misdaaden van Veriaadp

Felonie, of het verfloore^ der algemeene rufte^

alleen uitgezonderd.

VI.
*

Geen der Staaten zal AmbalTadeurs aan Ko-
ningen , Prinfen of Staaten mogen zenden , noch

van hen ontvangen , noch ook in eenige Nego-

tiatie, Accoord, Verbindtenis of Traiflaat met
hen mogen treeden, zonder toeflemming der

Vereenigde Staaten , in het Congres vergaderd.

Niemand , eenige Poft onder het g^z^g der

Vereenigde Staaten of één van hen bekleedende^

hst
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liet Zij hij. daal? van eenig voordcel trekkë^ liet

zij het alleen eene Cominiffie van eere zij, zal

Éenige Prefenten , Emolumenten , Commiffiën

of Tijtels, van wat aait 2e ook zijn mogen >,

van eenig Koning, Prins, of vreemden Staat

^

mogen ontfangen. De Vereenigde Staaten in

het Congres -vergaderd 5 of -ook één van hen in

hët byzonder, zullen nooit Brieven van Adel-

dom verleenen;

Twee of meer det gemelde Staaten zullen

geene magt hebben, om onderling mét elkander

eenig bijzonder Traclaat, Confederatie of Al-

liantie aan te gaan , zondfer toeftemming der Ver-

eenigde Staaten in het Congres vergaderd; en

zonder dat het oogmerk en de duüring van dee-

se bij:2:onderë Conventie jüift en duidelijl: ge-

ipeciteerd worde.

Geen Staat zal eènige linpoflen opleggen , of

Schattingen heffen, die ftrijdig zijn zouden met

het geflipuleerde in zodanige Traélaaten, wel-

ken door de Vereenigde Staaten, in Congres
vergaderd, met eenig Koning, Prins ^ of.Staat

zouden mogen gefloten worden ; en alzo ook

niet met die, welken ^ v;^an wegen het Congres,

aan de Hoven van Vrankrijk en Spanjen zijn

voorgelleld.

Geen der Staaten zal^ in den tijd van VreeJe,

eenige Oorlogfcheepen mogen onderhouden,

boven dat getal, 't welk door de Vereenigde

Staaten, in Congres vergaderd, ter verdecdi-
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'ging van eiken bij^ondëren Staat j of Van dès^

izelfs Koophandel., nodig, zal geoordeeld, wor=

den. — Ook zullen 'er in Vreedens-tiid door

geen der Staaten eenige Troepen Op den beeii

gehouden worden, boven het bepaalde getal;

't welk door de Vereenigde Staaten ^ in Coii-

gres vergaderd 5 nodig gekeurd zal worden
|

om de Forten , die ter verdeediging yan een

byzonderen Staat verëifcht mogen worden ? ge7

noegzaam te bezetten. — Maar ieder Staat za!

altoos eene wel geregelde en gedisciplineerde |

behoorlijk gewapende en uitgerufte MÜitie on-

derhouden, en zorg draagen^ om^ in piiblijke

Magazijnen altoos een bekwaam getal tah Veld-

Stukken, Tenten, en een behoorlijke qü^iitittic

Wapenen a Ammuiiitiën^ en, VeldrP^qiiipagien|

ter gebruik in der tyd gereed te hebbcnö

Geen Staat zal zig iri eén Oorlog )r\ö^Qn. in?

wikkelen, buiten toeftemming der Vcreenigdd

Staaten, in Congres vergaderd ^ten zij ii|ge?3.11e

van een d&edelijken inval des Vpnds in ,di*?Ji

Staat, of van een zeekèr bekoomen kondfchap]

dat eene of andere Indiaanfchè Natie foornee-

mens is^ zulk een inval te doen; en dat bèt ge*

vaar daar. bij zo dringend is,, dat het geen tij ff

van uitftel laait, om met de Vereenigde Sta;üfen|

in Congres vergaderd ^ daar Over, te raadpleeg

gen. — Geen byzondere Staat zal Comffiiffi^i?

verleenen aan eenige Scheepen of Vaartuigea

ten Oorlog 3 noch ook Brieven van Mtrqaë é.1
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Repreüiille , dan na dat 'er eene formeele Ooi'-

logs - Verklaarüig van weegen de Vereenigde

Staaten, in Congres vergaderd , zal zijn vooraf-

gegaan, en dan alleen tegen dat Koningrijk of

dien Staat, en deszelfs Onderdaanen, waar te-

gen de Oorlog dus verklaard zal zijn; en onder

zodanige bepaalingen, als door de Vereenigde

Staaten -in Congres vergaderd, vaftgefteld zul-

len worden ; uitgezonderd alleen , wanneer een

der Staaten door de Zee-Roovcrs ontrufc wierd,

in welk geval dezelve Oorlog- Schepen zal mo-

gen uitruilen , om het gevaar af te keeren j

welken het zo lang zal mogen in Zee honden,

als het g':ïvaar blijft duuren; of anders zo lang,

tot dat de Vereenigde Staaten , in Congres ver-

gaderd, 'er anders omtrent beflifi: zullen hebben.

V.I L

Wanneer een der gemelde Staaten eenlge

Troepen ter algemeene verdeediging op den

been brengen, zullen alle Officieren, van den

lang van Kolonel en daar beneeden , aangefteld

worden door de wetgeevende magt van dien

Staat of op zodanige manier, als die Staat z;al

goedvinden de aandellingen te bepaalen ; en

wanneer 'er eenige Poften vacant waren , zul-

len die vervuld worden door dien Staat, welke

de eerde benoeming daar toe gedaan heeft.

VUL
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gaven ;, ter algemeene verdeediging of WelÉijii

gedaan j die door de Vereenigde Staateii ^ iti

Congres vergaderd , goedgekeurd zijn 5 suis

le-i uit het Fonds der Algemeene Thefaurië bê»

taaid worden. Dit Fonds zal geformeerd wbf

5

den door de refpedive Staaienj naar evenredig-

Iieid van de waarde der LandÈrijen, binnen é'^ïï

omtrek van ieder Staat , het zy dezelve bm
particuliere Perfoonen toebehooren^het zij zthp

het Register van dien Staat vervat zijn | zullen-

de de prijs dier Landerijen, beneffens dcï .ÏIi:i=

zingen p en der verbeteringen 3 van tijd tot tijd

daar aan gedaan, gefchat worden Volgens d\ë

manier , welke de Vereenigde Staaten in Congies

vergaderd van tijd tot tijd^i^ullen reguleereii ei,

ördonneeren. De fchattingen ter betaaling fhrt

deeze Quota's gefchikt ^ zullen in ieder Staa'é

opgelegd en geheeven worden , op gezag eii or=

dre der VVetgeevende Magt van den Staat ; eli

wel binnen zulk een tijd, als door de Vereeiiigs

de Staaten 5 in Congres vergaderd., zal gbeé/

gevonden worden.

X.

i3e Vereenigde Staaten iii Congres vefgadefd

gullen aiieen en exclufief het recht en ds tóagf

H 2 " Ikb-
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lïebben , om over Vreede en Oorlog te beflifleii \

(de gevallen in Art. 6. gemeld, uitgezonderd,)

als ook om Ambaiïadeurs te zenden en te ontfan-

gen, om Tractaaten en ALiantien aan te gaan;

met dien verdande echter, dat 'er geen Com-
mercie - Traclaat zal moogen geflooten worden

,

waar door de Wetgeevende Magt der refpeclive

Staaten verhinderd zou worden ^ om op Vreem-

delingen diezelfde Rechten en Imposten te leg-

gen, waar aan de eigene Ingezeetenen onder-

worpen zijn, of ook om den In- en Uitvoer van

eenig foort van Koop - Goederen of Levensmid-

delen te verbieden i — Zij zullen ook alleen en ex-

clufief het recht hebben, om regelen vast te Hel-

len, volgens welken in allen gevallen over dg

wettigheid van ter Land of ter Zee gemaakte

Prijzen beüist zal worden, gelijk ook over de

wijze , waar op de Prijzen door de Land- of Zee-

"Xroepen, in dienst der Vereenigde Staaten ge-

maakt, verdeeld, of ten profyte gebragt zullen

worden ; verder om Brieven van Marqué en Rc-

preflülle in vreedens-tijd te verkenen; om Recht-

banken aan te (lellen, die van Zee-Roverijën, en

alle misdaaden in volle Zee begaan , kennÜTe zul-

len neemen ; als ook om Gerechts - Hoven van

Appel aan te (lellen, die alle Appels in (luk van

jremaakse Priizen ontfan.o-en en finaal beflisfen

zullen; mits echter dat geen Lid van het Con-

gres tot Rechter in ééne der bovengemelde Ge-

ïechtS-Huven benoemd worde.
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De Vereenigde Staaten in Corgres x-erga*

derd, zullen ook zonder eenig verder AppéLde
laatste iiitfpraak doen over alleverfchillen tegen-

woordig plaats hebbende, of die naderhand zou-

den mogen ontftaan, tusfchen twee of meer der

bijzondere *Staaten, hetzij over de Grens-fchei-

dingen, de Jurisdidi^, of eenige anderezaak,

welk gezag op de navolgende wijze znl geoef-

fend worden : Zo wanneer eenige Wetgeevende

of Uitvoerende Magt, of gevolmagtigde. Agent

van een der Staaten , die met een anderen Staat

verfchil heeft j een Reqüest aan het Congres,

zal prefenteereri, waarin de zaak in gefchil voor-

gefteld en verzogt wordt 3 om daar over gehoord

te mogen worden, zo zal daar van op last van

het Congres , kennilFe gegeeven worden aan

de Wetgeevende of Uitvoerende Magt van den

anderen vStaat , met wien het verfchil plaats

heeft, en dan zal 'er een d'ag bepaald worden,

waar op de beide twistende Partijen, door hun-

ne gevolmagtigden Agenten zullen comparee-

ren; welke Agenten dan gelast zullen worden ^

om met onderlinge overeenkomst eenige Com-
misfarisfen of Rechters te benoemen, ter uitma-

king van een Gerechts-Hof,' dat de magt zal

hebben om de wederzijdfche vertoogeti te hoo-

ren , en de zaak in verfchil formeel te befiisfeii.

Maar, zo het gebeurde, dat 'zij, het over de be-

noeming der Coramisfarisfen niet eens kond^t^n

worden 5 zal h^t Congres uii ieder der Veree-
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nigde Staaten een getal van drie Per-roonen

Isenoemen; en uit de Lijst van alle die Peribo-;

pen zal iedere Partij beintelings , te beginnen

liiet die, welke het Request geprefenteerd heeftop

^en PcifooiT uitfchrappen , tot dar het getal tot

(iertien gebragt zal zijn, en uit dit getal zullen

hv niet mindey dan zeven , en niet meer dan ne-

gen Perfoonen getrokken worden, volgens be^

papjing van het Congres, in welks tegenwoor-r

Jligheid de looting gefchieden zal : De Perfoonen

wier naamen dus uitgetrokken zijn, of tenmins-

|en vijf van hen , zullen Commisfarisfen> of

ïlechters zijn^ om het verfchil te hooren en fi-

liaal te beüisfen, zo als de meerderheid van dee-

-^e P^Gchters dpr over gezeeten hebbeude goed

zal dunken.

En 9 in gevalle eene der twee Partijen verzui-

nien mogte , op den bepaalden dag te coniparee-

ren g zonder daar voor redenen bij te brengen

,

die bij het Congres als voldoende geoordeeld

WOïdens of in gevalle dezelve, fchoon tegen-

woordig zijnde , weigeren mogte de uitfchrap-

ping der Naamen te doen, zo zal het Congres-

'(^e Naamlijst irjaken , en deszelfs Secretaris ?a|

?}e uitfchrapping ^oen voor die Partij , die zulks

Weigerr of niet gecompareerd is. Het oordeel

^ §n vonnis van dit Gerecht^'- Hof ^ op flraks ge-

pielde wijze geformeerd > zal finaal afdoende en

yolftrekt b^flisfen^ ?ijn. En^ 20 een^ of andere

fgnij weigert zi^ aan het gezag van dat Hof t^
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onderwerpen, daar te compareeren^en haare eis-

fchen te defendeeren , zo zal dat Hof echter

voortgaan "met uiifpraak te doen , welke iiit-

fpraak in dat geval even zeer finaal en afdoen-

de zijn zal,- Zulk een nitfpraak of vonnis, be-

nefFens de overige (lukken van het Proces, zul-

len in het een en ander geval naar het Congres

gezonden , en onder deszelfs A6les geplaatst

worden, tot zeekerheid der geïntcresfeerde Par-.

tijen. Ondertusfchen zal ieder Commisfaris,

eer hij zitting neemt, in handen van een der

Rechteren van het opper • Gerechts - Hof van

den Staat , aly/aar het gefchil zal beoordeeld

worden, een Eed moeten a^fleggen, dat hij be-

hoorlijk onderzoek en üitfpraak zal doen ovör

de zaak in verfchil, als een Irlan van eer en ge-

weeten , volgens zijn beste oordeel, zonder

voorkeur , geneegenheid of hoop van voor-

deel..— Omtrent alle Territoir -verfchillen zal

verder dit in acht genoomen worden, dat geen

der refpeclive Staaten van eenig gedeelte van

hun bijzonder Grond -gebied beroofd zalniogen

.worden, om daar door de Vereenigde Staaten

eenig voordeel ti? doen.

Alle verfchillen, betreffende een gereclameerd

recht op eenig Terrein, uit hoofde van vergun-

ningen 5 door een of meer Staaten gedsan , wei-

kers Jarisdiétien (voor zo verre zij die Terrei-

nen betreffgn^) gereguleerd zijn, terwijl de Par-

tijen of éuie van de2elven, beweeren, dat die

H 4 ver»
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y.ergimningen , of fommigen van dezelvcn , vai^

vroeger datum zijn cbn de vastftelling deezer,

jurisdictie
;

' alle zodanige verfchillen zullen , op,

èen aan het Congres aangebopden Requeft , zo

vQpl iriirner mogelijk is , op dezelve wijze beflist

V/orden 5 als. hier bqven , ten opzigte van be-

flisfinge.h der verfchillen tusfchen de refpeéli-

ve Staaten over de Territoriaale Jurisdiélie be-

paald is.

: De vereeni^de Staaten, in Congres yerga-

4erd^ zullen insgelijks alleen en excluficf he,t

recht' en -de magt hebben , om de gehalte en

•T^¥;aarde der Munt tebepaalen, welke onder hun,

ge^^g, of dat der refpecliye Staaten, g'eflagen

ïs; zo ook om de Maaten en Gewigten, door.

de gantfche uitgeflrektheid der vereeni^de Staa-

ren^ vast te "ftellen 5 den koophandel te regulee-

ren, en alle zaaken met de Indiaanen, die geen

Leeden van een der Staaten zijn, te beftieren;

mids echter 5 dat de Wetgeevende Magt van^

ieder bijzohderen Stfiat, binnen den omtrek van

zijne eigene Grensfcheidingen , niet bepaald of

gefchoriden worde ; verder,^ om Posterijen van
den genen Staat naar den anderen , door de.

gantfche uitgeflrektheid der Vereenigde Staa-

ten^- aan te leggen 'en te beftieren; en van de
Brieven en Papieren , met de Post gezonden

,

de lioëtige Porten te ontfangen , ter góedmaking
der onkosten van dat Etabiisfemem , om alle

^5 Land -Officieren 5 in dienst der Vereeniirde
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Staaten, lütgezondeit die, welke tot de Regi-

menten behooren, gelijk ook alle de Zee -Offi-

cieren aan te flellen , hen Commisfien te verlee-

nen; Reglementen te bepaalen tot beftier en dis-

ciplineering der Land- en Zee -Troepen, en ein-

delijk om derzelver Operatien te dirigeeren.

De Vereenigde Staaren , in Congres verga-

derd, zullen gemagtigd zijn om een Commit-

té te benoemen, om zitting te houden geduu-

rende de Vacantien van het' Congres, hetwelk

den naam zal voeren van Committe der Staaten,

en uit een Afgevaardigden van ieder Staat be-

llaan zaL Insgelijks zullen zij het recht heb^

ben , om alle andere Committés ofBeampte Per-

foonen aan te (lellen ^ welken nodig geoordeeld

zullen worden ter befliering en uitvoering der

algemeene zaaken , onder ' het gezag van hec

Congres, wanneer het zelve zit , of onder dat

van het Committe der Staaten , wanneer hee

Congres gefcheiden is. Ook zullen zij de magt

hebben om een hunner Leeden tot Prefident te

verkiefen , mids echter dat niemand dien Post

langer dan één jaar in den tijd van drie jaaren

zal mogen bekleëden : Verder, om de nodige

geldfommen te bepaalen, die ten dienste der

Vereenigde Staaten gdigt moeten worden; om
die fommen te fchikken -en te befleeden , ter

goedmaking der algemeene onkosten; om Gel-

den op te neemen , en fchriften daar van te pas-

feeren , op crediei der Vereenigde Staaden;

H 5 mids
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mids ieder laalf jaar aan de refpedlive Staaten

een Lijst overzendende van de Geldfommen,

op bovengemelde wijze genegotieerd , en waar

van fchriften gepaffeerd zijn ; om Vlooten te

laaten bouwen en uitrusten ^ om het getal der

Land - Troepen 5 die op de been gebragt of ge-

houden moeten worden , te bepaalen ; en van

ieder . Staat , ter uitmaking van die Troepen ^

hun Contingent te eisfchen, naar evenreedig-

heid van het getal van deszelfs blanke Inwoon-

ders ; welke eisfchen niet zullen mogen gewei-

gerd worden. In gevolge hier van zal de Wet-

geevende Magt van ieder Staat de Officieren

der Regimenten benoemen, de vereifchte Troe-

pen ligten, dezelve kleeden :, wapenen en uit-

rusten,, zo als het aan Militairen behoort; alles

op kosten der Vereenigde Staaten. De Officie-

ren en Soldaaten 5 dus gekleed , gewapenden

uitgerust, zullen zig naar de aangewéefene

plaats begeeven op dien tijd, als door de Ver-

eenigde Staaten , in Congres vergaderd , be-

paald zal worden. Maar in gevalle het Congres,

uit hoofde van fommige particuliere omftandig-

hceden, raadzaam mogt achten, één of anderen

Staat van de verpligting tot het ligten van Troe--

pen te verfchoonen, of van den zelven minder

dan het Contingent te eisfchen , of in tegendeel

dienstig oordeelde^ dat een of andere Staat een

grooter getal dan zijn Contingent opbragt, zal

dat buitengewoon geëifcht getal op de been ge-

bragt^



|)ragt, van Officieren voorzien , gekleed, gewa^

pend en uitgerust worden, op dezelve w^ze

^Is hei; Con&ingent van dien Staat , ten zij dQ

Wetgeevende Magt van dien Staat, waar aan

dien eifch gedaan mogt worden , het gevaarlijl?

Hchte, om van zulk een buitengewoon getal

Volks ontbloot te worden, en in dat geval zul-

len zij niet meer opbrengen, kleeden^ wapenen

en uitrusten, dan zij met hunne veiligheid zul-

len denken over een^'te komen. De Officieren eii

Soldaaten ^ dus gekleed ,
geAvapend en uitge^

rust, zullen meede naar de aangeweezene plaats,

marcheeren, op den tijd, die door de Vereenig--

de Staaten, in Congres vergaderd, bepaald zal

zijn.

De Vereenigde Staaten , in Congres verga-

derd^ zullen geen Oorlog onderncemcn, noch

hï Vr^edens-tijd Brieven van Marque en Re-

prefaille verleenen; noch eenig Tractaat of Ver-.

bintenis aangaan; noch Geld- Munt laaten flaan^

noch derzelver waarde vastftellen ; noch de fom-

men en noodzal^elijke uitgaave voor de verdeedi-.

ging en het welzijn der vereenigde Staaten ^ of

van een derzelven bepaalen; noch fchriften pas^,

feeren en Gelden opneenien op 't crediet der Ver-

eenigde Staaten ; noch over eenige Geldfommen

4isponeeren ^ noch het getaf" der te bouwen of

te koopen Oorlogfchepen , of dat der Land- en

Zee - Troepen beflemmen ; noch een Comraan»-

^aiit en Clief, zo van de Armee als van dö

Vloot 3
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Vloot 5 aanftellen , dan met de vereenigde toe<^

flemming van neegen Staaten. Geen voorflel,^

over wat zaak het ook zijn moge, uitgenoomen

öat van zig van dag tot dag te adjoiirneeren

,

zal beflist worden dan by meerderheid der

Stemmen van de vereeqigde Staaten, in Con-

gres vergaderd,

. Het Congres der Vereenigde Staaten zal het

recht hebben , om zig ten allen tijde van het

jaar, als ook naar zulk eene plaats, binnen den

(

omtrek ^er Vereenigde Staaten , te adjourneeren,,

als het zal goedvinden; zo echter, dat de tijd

van een Adjournement niet langer dan 6 maan-

den duurcn mag. De Vergadering zal alle maan-

den een Journaal haarer verrigtingen in het Ucht

geeven; behalven van het geene de Traélaten,

VerbintenijGTcn en Krygs - Operatien aangaat,,

voor zo verre zij oerdeelt dat die zaaken" ge-

heim moeten gehouden word-en. De gevoelens

voor en teegen van elk der Afgevaardigden

zullen in de Journaalen geboekt worden , zo

dikwils een hunner zulks zal eisfchen. Aan de

Afgevaardigden van ieder Staat, of aan een van

hen in het bijzonder, zal op hun verzoek een

Copij van het gemelde Journaal gegeeven wor-

den , de bovengemelde Stukken alleen uitgezon-

derd, om aan de Wetgeevende Magten der re^

^eclive Staaten overgeleeverd te worden.

X. Het



Het Commité der Staaten , óf neegen der

Leeden , die het uitmaken , zullen het recht

hebben, om, geduurende de Vacantien van het

Congres , alle zodanige magt te oeffenen^ als

Waar meede de Vereenigde Staaten j in Con-

gres vergaderd , met toeftemming van neegen

Staaten , zullen goedvinden hen te bekleeden j

mids echter dat aan dit
,
Committe'e geene

magt worde opgedraagen tot iets , waar toe,

volgens het neegende Articul deezer Confede-

ratie de toeflemming van neegen der Vereenig-

de Staaten in Congres vergaderd ^ vereifcht

wordi

S: L

In gevalle Canada geneegen ware, zig bij

deeze Confederatie te voegen, en aan alle de
genoomene maatregelen der' Vereenigde Staaten

deel te neemen , zo zal het in de Unie tocge-

laaten worden, en alle derzelver voordeelce ge-

nieten ; maar geene andere Colonie zal daar ia

geadmitteerd worden , dan na voorgaande toe-

fremming van neegen Staaten^

XI I.

Alle gepasfeerde Schriften , of Crediet-Bil-

liet-
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lietten , als ook alle opgenoomcne Gelden ëit

gentaakte fchulden, op gezag van het Congres,

voor dat de Vereenigde Staaten uit kragte vart

deeze teegenwoordige Confederatie zijn faam-

vergaderd, Zullen gereekend worden ten laste

en ter voldoening der Vereenigde Staaten te

zijn, tot welker deugdelijke betaaling en aflos-

fing de Vereenigde Staaten zig dan ook by

deeze A6le verpligten , en de publieke trouw'

daar voor op de plegtigfte wijze verbinden.

X I I L

Ieder der Staaten zal zig fchikken haar dö

uitfpraaken der Vereenigde Staaten in Congres

vergaderd, en daar in ten vollen berusten, met

betrekking tot alle zaaken, die door deeze. tee-

genwoordige Acte aan de beflisfing van het Con-

gres gelaaten zijn* Alle de Artikelen deczQt

Confederatie zullen door ieder Staat heilig in

acht genoomen worden ; en de Unie zal voor

eeuwig zijn vastgefleld. Ook zal 'er geene

verandering in deeze Artikelen gemaakt wor-

den 5 ten zij die verandering te vooren in het

Congres bepaald, en vervolgens door de Wet-
geevende Magt van ieder Staat zal bekragtigd

zijn.

Deeze Artikelen zullen aan de Wetgeeveil-

ige Magten van ieder Staat worden voorgemeld ^

onï



om door hen onderzogt te worden; en in ge*

valle van goedkeuring verzoekt men . hen

hunne Afgevaardigden te -magtigen, om die in

het Congres der Vereenigde vStaaten te fatificee-

ren, waar na dezclven voor conchifief en ver-

bindende zullen gehouden worden.

Op ordre van het Congres den 5 Decem-
berr 1777.

(Geteekend)

HENRY LAÜRENS,
Preftde?n.

Door



Door de Ratificatie van Maryland, plechtig të

Pliiladelphia in dit jaar gevierd, heeft dit

verbond van eeuwige vereeniging zyn vol

beilag gekreegen.— De conftitutien derbyzon-

dere Staaten , welke reeds in 't Engelfch , en

ten deele in 't Franfch, het licht zien, zullen

eerlang door eene bekwaaiiie hand 't Publicq

worden aangeboden.



ANSPRAAK
DER

5

GELAST TOT HET VERVAAR^
DIGÈN EËNER NIEUWE

VOOR DEN STAAT VAN

SSACHUSETTS-BAY,
AAN HAARE

R I N C I P A L E N*



De Overheeden hebhen geene andd^remagè ofre'gten,déïdié

„ hun oorfprongUjk door het Folk vtrlesnd zijn, In alle huf-

„ germaatjchappijen is ergends eene zelfde Oppermagt te

,, te vinden; ten minjlen is die hij 'i geheele volk. Doch de

„ magt, die aan eenen Koning, aan eenen Raad, ofaan heideiji

5, tevens toebetroimd wordt , is in de onderjeheidene hurget'

„ Jlaaten zeer vetfchillend. Want in fommigen heeft zig heè'

3, volk eenige regten voorbehouden ; terwijl het in anderen

„ alles aan de voorzigtigheid en trouw zijner regeerders

,, heeft overgelaaten. Daar nogtans 's volks heil en geluk het

y, E ENIG doel derburgerregeeringis, gelijk dit elk moet

j-, toefteiDuien, zo is allemagt, die daar van afwijkt, wet-

„ loosj zodat een volk, welk zulk eenemagtonfvoorzig-

,,,tiglijk mogt weggegeeven hebben, geregtlgd is omde-

„ zelve te rug te eifchen of te vernietigen , i n d i e M"

5, DESSELFS WELZIJN DIT VORDERT NietS tock

_,, kan trouwloozer of vermeeteler zijn , dan dat zij , aamuien

5, tot 's volks heil en nut eenige migt toeletrouwd is, dezel-

s>
'^^ ï fchoon doodlifk vosr 'j volks welzijn bevonden wor-

,5 dende , uit een inzigt van eigen belang ^ door geweld zou-

. y, dentrngtentebeJiouden. 't Zou wel te wenfcben zijn, daff

,; zodanige weleer verleende magt liever door middel van,

,y ^'rfeni&lijke ondorhemdellngen da?i door geweld te rug ge-

"C^ ' wrdefdr wie'rdvook 'behoort men , zo 'sr zelfs maartarnelifk

j., voor het gemeens welzjin gezorgd is i niet terfiond, om

„ geringe oar-zask-en^ tot dwangmiddelen en burgerlijke oor-

„ logen de toevlugtte neemen: doch ^vdnneer 'tzigtbaaris,

„ dat 's volks vrijheid en weiweezen niet gejioegbevelligii

„ zijn'i en dat 'er uit de regeeri?igsvorm zelve meer enduur-

„ zaamer onheilen dan uit eenen geweldigen ommekeer vafi

y, zaakenjiaan geboêren te worden j' D a n eindelijk is

3, HET LüFLiJK EN GEOORLOOFD HET ü 1 T E R-

,ySTE TE BEPROEVEN EN DÜORALLE MOGELTJ-
,, KE MIDDELENDE GEDAANTE EN WJJZE DER
„ R E G E E R I N G 'I R V E R A N D E R È IC. " H U T C H E S O IJ'

Fhilof. moralis. R.ot. 1745. p. 235. ïn ie Voorreden vati-

Jr. J-.D.VAN DER Capellen, vdOT ? r i c e's oünm,

i^er den aart der Burg. vrijJieid p. 9 en 10.
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AANSPRAAK, en^v

VRIENDEN EN'LANDGENOOTEN!

oor ÜL benoemd en gelailtot de moeilijke

tüaiv, om eené burgerlijke Conditutia voor het

^Voik van Massachusetts-Baij te vervaardi-

gen ^ bieden wij ül. de.zdve tans aan, ter uwer on-

|)artijdige overweeginge, 't Is uwe zaak , dezelve

niet de grootftc zorg en bijzonderfte omzigtig-

hcid te onderzoeken ; en Gijl. zijt oriibetwistbaaf

gerechtigd om óf zodanige veranderingen en;

verbeteringen voor te flelleh, als UI; best zul-

len voorkomen, of dezelve, zo als zé nu is, té

bekragtigen , of zelve om ze geheel te vearwer^^

pen.

Gijl. Ijegrijpt, dat het zeer moeilijk^ zo niet'

onmogelijk is, om, in het beraemen eener Re-

geeririgsvorm ;, zo veel mogelijk gefchikt naat

de omftandighcden der nog ongeboorne Nako-

melingfchap 5, in allen deele naar een ieders ge»

noegen te ilaagen.

Al kon men het geheèïe Lighaam des Volks*

tot dit oogmerk bij een vergaderen , dan zelf©

had men even billijke reeden om te befluiten, dac

eene volmaakte eenftemmigheid in zulk eene me-

ï ^ ïiïgtf'



nigte van gevoelens ^ een voorwerp oiinlogelijfe

ter verkrijging was. In eene zaak van zulk eefï

algemeen belang hebben Wij getragt ons te ge-

dragen 5 zo als het aan Repreftntantm van eeil

verftandlg, wijs en vrij. Volk paste, en wij heb-

ben, gelijk Gy. onzes oordeels 3(?//S-zondt gedaan

hebben , elkander onze gevoelens rondborstig

opengelegd 5 en onderling zo veel toegevenheids

gebruikt j als wij gevoeglijk konden doen, zon-

der iet wezenlijks te verliezen van dat eenig

Plan, 't welk wij UL tans, na onze rijpfle over-

weeging, kunnen voordragen.

Alle de Leden der Maatichappije hebben eert

gemeen belang in dezelve; de groote vraag is,

waar in dit gemeen belang beftaat ; in het bepaa-

len van dit iliik, kan het ^/an nut zijn eene ver-

fcheidenheid van gevoelens aan een openbaar

onderzoek te onderwerpen. Maar waarlijk wij-

ze Lieden flaan zelden zo hardnekkig op hun

eigen gevoelen ,
- dat zy op dat van anderen de

vcreifchte acht niet gouden flaan ; hun verfland

blijft altoos vatbaar voor overtuiging.

, Dus meenen w}'', dat ook in het tegenwoor-

dig geval het algemeen gevoelen omtrent het

Plan, UI. tans voorgelegd, tot ftand zal konnen

gebragt worden, indien wij ons een weinig naar

eikanderen voegen , en hoofd voor hoofd van

onze eigene en zelfs gchefkoosde gevoelens, in

zaken van minder aangelegenheid, afzien, ten

gevalle van allerwezenlykste grondbeginfelen

en
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£11 van bedenkingen van eeil algemeen nut.

Maar, zonder zulk eene onderlinge infchikkelijk-

lieid in min gewigtige zaaken, dm'ven wij bijna

zeeker voorfpellen, dat wij nog in lange niet;,

zo ooit , met eene Regeeringsvorm gezegend

zullen worden, Avaar toe zij geregtigd zijn, die

zulk een harden ftrijd voor hunne vrijheid en

onafhangelijkheid hebben doorgegaan.

Vergun ons bij dcezQ geïeegenheid met een.

enkel woord te gewaagen, hoe ons zelfs eene

heimelijke vreeze bekruipt , dat 'er in 't mid-

den van ons fommige Lieden gevonden vv^orden

^

die , de groote zaak , waar voor wij goed en

bloed opzetten, niet toegedaan zijnde ^ bcdek-

telijk door onzen geraeenen Vijand kunnen ge-

bruikt worden, om verdeeldheid en tweedra^t

onder ons te zaaijen, in hoope van onze ver-

eeniging tot eenige Regeeringsvorm , hoe ook
genaamd , voor te komen , en ons dus van het

edelst blijk zo wel als den grootften ftcun onzer

vrijheid en onafbangelijkheid te beroovcn : In-

dien 'er zodanige gevonden worden zal bet al-

lerwijslijkst in ons zijn, hun te tekenen, om
ons voor derzelver listige aanilagen te wagten.

Laaten wij ons niet voorftelien in een vol-

maakt iaraenllelfel van Regeering te zuilen over-

eenkomen. Die volmaaktheid is het lot der
Menfchen niet. Het groot oogmerk van alle re^
geering is de bevordering van het hoogst geluk
4er Menfchelijke famenieeving ; alle gezelii<Tê

I 3 aan^



tandoening moet derhalven deel hebben, zo we!
in de oprigting van eene Regeering , als in het

beoordeelen derzelvep als ze reeds beraamd is:

En zou het dan niet voorzigtig zijn voor ieder

bijzonder Perfoon ^ om eenige geringe beden-

kingen buiten de weegfchaal te laaten , en zig

bij eene groote meerderheid te voegen, ten zij

iiet zaken zijn, waar in zijn geweeten hem ver-

pligt, zig anders te bepaalen? elke zodanige op-

offering van bijzondere gevoelens ten gevalle

van eensgezindheid is de ilerkfie proeve van al-

gemeene goedwilligheid, en deeze beloofd een

^es te grootere duurzaamheid aan eene Regee-

ring , en een lioger graad van geluk voor de

ïilaatfchappije in deszelfs uitwerkfelen. 't Is

hier de plaats Ui. te errinneren, dat 'er na ver-

loop van 15 jaaren eene nieuwe bijeenkomst ge-

liouden kan worden , om zulke verbeteriRgeii

te maken in ket Plan , vv^aar toe GyL nu over-

eenkomt, als de ondervinding, die beste Leer-

meesteres, Ui. als dan zal aangeweezen hebben,

dat of nuttig of nodig zijn.

Eene Regeering zonder vermogen om zig te

doen gelden is, ten besten genomen, maar een

onnut werktuig; waarfcheinelijkzou in zulk een

geval zelfs, bij gebrek van innerlijke kragt, alle

fchyn eener Regeeringsvoxm verdwijnen, en al-

les in eene diepe regeeringloosheid nederzin-

ken ; aan den anderen kant , is 'er v/ederom

fpoedig eene algemeene verwarring te wagten ^''
in.



Indien eik der hooge Magten eener Regeering

met gttn geëevenredigd vermogen bedeeld is.

Zo dra immers het een deel een overwegend

vermogen op de overigen verkrijgt , wordt het

evenwigt weggenomen , het geheele Staatkun-

dig gebouw begint te waggelen en flort einde-

lijk plotfelings neder: Een vermogen zonder te-

genwigt is tijrannij.

Alle de raagten eener Regecring moeten der-

halven in evenwigt gehqiiden worden ; dit juiüi:

te treffen vereifcht de grootfte bedreevenheid in

de vStaatkundige Architeöure.

Zij., die met het beftimr van publieke zaken-

belast zijn^ behooren zo veel magt te hebben 5',

als noodig is^ om ieder van hun in zijn ampt

nuttig te doen zijn ; en men moet iedere tak

der publieke Magt zodanig evenwigt toevoe-

gen , dat 'er geene fchade voor het gemeen

welzijn van te wagten is.

Zijn wij zo gelukkig geweest 5- om in dit al-,

lergewigtigst iluk wel te flagen , dan moet het

vooruitzigt van een goeden grond voor veele

volgende geflagten gelegt te hebben ons genoe^

gen volmaaken; 't ftaat aan UL te oordeelen, in

hoe verre wij hier aan voldaan hebben 5 en of

wij ons. gebouw , overeenkomstig ons eigen

Plan, waarlijk gevestigd hebben op de grondbe-

ginfelen van een vrij Gemeenebesr, _

Om UL zo veel mogelijk in ftaat te ilellenj

I 4'
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fiier over naar vereifchte te oordeelen , hebben wij

het noodig geacht UI. met weinige woorden de

gronden en reedenen open te leggen waar naar

wij ons Plan hebben ingericht;

In het derde Artikel van de bepaling der Reg-

ten, hebben wij , zo juist ons mogelijk was

5

zorg gedragen voor de vrije oefening van de

Regten der Confcientie : Wij houden ons vastver^

^eekerd , dat onze Principalen deeze Regten bo-

ven alle andere van de grootfte aangelegenheid

agten;en daar wij de goede Zeedenen den open-

baaren Eerdienst van het Opperweezen als onont-

beerlijk tot het geluk der Maaiifchappye be-

fchouwd hebben , zo vleijen wij ons, dat wy
de Regten der CoTifckntie genoegzaam tegen alle

mogelijke verkorting beveiligd hebben.

Dit onderwerp is lang en nauwkeurig onder-

zogt en overwogen , en wij hebben daar aan een

tijd beileed geëvenredigd aan deszelfs gewigt.

Maar het is ons ook een bijzonder genoegen;,

UI. te kunnen berichten, dat, fchoon de debat-

itn gevoerd zijn door Lieden van verfchillefide

benaaraingen , wij egter ten laatflen met veel

meer eensgezindheid zijn overeen gekomen^

üls doorgaans in een onderzoek van dien aart

plaats heeft; wij wenfchen van harten, dat dit

onderwerp door UI. onpartijdig en aandagtig

mag overwogen worden ; het ware inderdaad

beledigend voor het Volk van Massachu»
^Ei^'TvSBAY^ indien het xiiet dan met moeite
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te overtuigen ware , dat de eer en het geluk

van een Volk voornamelijk van hunne deugd

afhange, dat de openbaare Eerdienst van God
ftrekt 5 om hier van de grondbeginfels in te

boezemen, gelijk ook om een Volk te beveiligen

van het gevaar, om uit den flaat eener beichaaf-

de Natie tot dien eener woeste zedeloosheid te

vervallen.

In het Plan 5 't welk UI. word voorgelegd ^

zijn 'er geene meer Departementen , als 'er vol^

ftrekt noodig zijn tot de volle en vrije uitoeffe-

ning van de magt eener Regeering : De Kamer

der B^eprefentanten is gefchikt om het verbeei-^

dend Lighaam der Perfoonen en de Senaat^ om
dat der Eigendommen van het Gemeenebest te

zijn. Be'^den deeze Vergaderingen worden jaar^

iljks verkozen ; elk moet als een verfchillend

Ligchaam vergaderen, en ieder heeft het regt van

weigering op de bedrijven van de andere.

Dit recht van weigering wederkeerig op el-

kanders bedrijven is altoos noodzakelijk; want

alle Vergaderingen van Lieden , bij dezelve ge-

legenheid bijeen gekomen, en door een en het

zelve belang 5 zo wel ten opzigte van Rang^

Aanzien, als Goederen , aan elkander verbonden

^

zijn even zeer als elk privaat Perfoon, door

hunne bijzondere nijgingen en vooroordeelen ^

aan dwaalingen onderheevig. Deeze twee Ver-

gaderingen zijn bekleed met de Wetgevende

^Jagt , derzclvcr leden moeten jaarlijks verko-

I 5 zea
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zen worden door alle de manlijke Ingezetenen 5

die den ouderdom van 21 jaaren bereikt hebben,,

Ciits zij bezitters zijn van een vrij Goed binnen

dit Gemeenebest j 't welk hmi ten minden de fom

-wïïa drie ponden 's jaarlijks opbrengt ^ of wier

Isezittingen zo aan roerende als onroerende Goe-

deren ten minften de fom van 60 ponden in

waarde beloopen.

. Uwe Afgevaardigden hebben begreepen , dat

Lieden die 21 jaaren oud zijn, en geen eigen-

dom hebben ^ onder een van deeze twee Clasfen

moeten gefteld worden, de zulken namentlijk,

die op een gedeelte van hun Vaders goed lee-

¥en, in de verwagting van met der tijd zelfs Ei-

genaars daar van te worden; of zodanigen, wier

ledigheid en onbehoorlijk gedrag hun verhin-

dert van eenig Eigendom hoe genaamd magtig

te worden , of te bezitten ; En wij geeven 'd@

eerfien in bedenking, of het voor him niet vei-

iïger is , hun regt tot het verkiezen van Repre-

f&ntanten voor een korten tijd op te fchorten,

dan hunne voorrechten voor altoos te onderwer^

pen aan den invloed van hun , die zo veel te min

acht flaan zouden op de regten van eigendom 5

om dat zy zelfs niet te verhezen zouden heb^

ben.

Volgens ons begrip behoort de magt , om
e£ne Bill of Refolutic, die bij de twee Kamers

is doorgegaan 5 in revifie te neemen^ of eenige

:5waiigheden daar teegeii te opperen? geplaatst
•

te
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te worden in de handen van een enkel Perföoii^

,om zorg te draagen^ dat niet alleen de wetten

met behoorlijke naauwkeiirigheid in een gere-

geld /jy?/?/?;^/ bewaard blijven,, maar ook dat de
(drie Hooge Magten der Regeering in een. juist

evenwigt gehouden worden.

De wetgevende, d^ judicieeh , en uitvoerende

Magten, worden alle drie van zelfs in alle Re-

geeringen gevonden, en de gefchiedenisfen gec^

ven ons in de opkomst en ondergang van veele

Staaten 5 menigvuldige voorbeelden ^ dat „ wan-

9, neer dezelfde Perfoon of Vergadering de

5, Wetten maakt , verklaard en ^ ten uitvoer

55 brengt, elks bezittingen -al te twijfelagtig en

5, wankelbaar worden, om van eenige waarde

sr, geoordeeld te worden, en dat het Volk ein-

5? delijk word weggefleept , door de kragt der

5, corruptie , die uit de vereeniging deezer drie

55 magten natuurlijk voortvloeit.
"

De Gouverneur is, bij uitneemendheid, de

Keprefentant van het geheele Volk , als riiet ver-

kozen door een enkele Stad of Diftriél, maar
door het Volk in het algemeen : Wij hebben
derhalven veiligst geoordeeld, om die magtin zij-

ne handen te {lellen, en vermits de veiligheid

van het Gemeenebestvorderd, dat 'er één Com-
mandant en Chef over de Militie zij, zo heb»

ben wij dit bewind den Gouverneur opgedragen

(om dezelfde reeden , als wy Hem de eenig ge-

fchikte Perfoon oordeelden ;, die meïi de magü

koii
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|con toevertrouwen , om de Bills of Refoliitien

van de algemeene Vergadering te rcvifeerefi.')

Het Volk intiisfchen mag , indien het zulks

goedvindt, zijne eigene Officieren verkiezen.

Gijl. ziüt zien , dat wij bedooten hebben ;, dat

de reprefentatie na den regel van gelijkheid moet
worden ingerigt: Hier meede willen wij egtcr

niet verfiaan hebben , dat elke Stad in dit Ge-

meenebest zo veel vermogen en invloed be-

hoort te hebben, als het getal en de rijkdom-

men haarer Ingezetenen naar evenredigheid zou-

den vorderen ; eene zodanige volftrekt gelijke

Reprefentatie zou onuitvoerlijk zijn , zelfs in

eene Regeeringsvorm, die regtftreeks uit den

ftaat der natuur voortkwam ; hoe veel te meer

dati in eenen Staat , die reeds in bijna 300 af-

zonderlijke Corporaties verdeeld is: Maar wij

zijn overeen gekomen , dat elke Stad^ waar in

men 150 Hoofden (^) tellen kan, die tot het

opbrengen van taxen verpligt zijn
,

geregtigd

zijn zal, om e'én afgevaardigden te zenden; en

om voor te komen, dat grootere Steeden geen

byzonder voorregt hebben door het grooter

aan-

(fl) Hier door worden verdaan Mannelijke Ingeze-

tenen, die den ouderdom van 21 jaaren bereikt hebben,

en die Bezitters zijn van een vrij goed binnen dit Gc-

jnteciebest , 't welk hun ten minsten de fom vm 3 pond

"jsariiiks opbrengt, of die zo aan roerende sis onroerende

Coeitren ten minsten voor de waarde van 60 pond bezit-

ten
i-

zie hier boven pag. 136 , en art. 4. van de derde af-

ieelïng des ceiften Hoofdftijk van de ConHicutiQ.
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aantal haarer Inwoonders , hebben wij bepaald ^

dat geen Stad twee Leeden zal moogen zendenj

ten zij dezelve 375 Hoofden bevat^die taxen be-^

taaien; en dat de allervoornaamfte en nog groo-

tere Steeden één afgevaardigden meer zullen

mogen zenden , voor elk getal van 225 Hoof-

den , die de taxen betalen, die ze boven en bé-

halven de bovengemelde 375 Hoofden bevat:

iDeeze wijze van bereekeaing zal eene riaauw-

keiiriger reprefentatie iiitleeveren -, dan ecnigd

andere 5 die wij konden uitdenken, indien?men zei

toepast op alle de Steeden in dit Gemeenebest.

Wij zijn egter van deezen regel een weinig

afgeweeken met de kleine Steeden, die niï

reeds geïncorporeerd zï]n , toe te iaaten hunne

Afgevaardigden te zenden; daar zijn 'er maarwei-

nige onder , die door hunne dagelijkfche aan-^

was, binnen zeer korten tijd niet in Haat zijiï

zullen , volgens het bovengemelde Plan , één

afgevaardigden te zenden; en de weinige, die

waarfcheinelijk nooit zo ver zullen komen, zijn

tegenwoordig reeds in het genot van dit voor-

regt, en zouden het dus niet dan zeer onwillig

Iaaten vaaren.

Om den Gouverneur te beletten misbruik ^e

maaken van de magt, die men noodzakelijk hl

zijne handen moet ilellcn, hebben wy hem een

Raad toegevoegd, die hem ten allen tyde en

op alle gewigtige gelegenheden met zijn advijs

zü dienen : voorts zal hij het recht hebben om
mQt
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ület advijs van zijnen Raad de Burgerlijke Magi-
ftrasitsperfoónen te benoemen. Dit wierd doof
Uwe Gevolmagtigden geredelijk toegcUcmd , en

zal ook buiten twijfel de goedkeuring hunner
Principalen wegdragen ; want 5 indien Amptena-^

len 5 die de Wetten moeten vcrklaaren en ten

uitvoer brengen ^ van de vrije keuze des Volkl
afhingen , zouden zij altoos zeer flerk onder-

worpen zijn aan den invloed van ecfzugtige*,

iooze en baatzugtige Lieden, die zig toeleideiï

de meeste ftemmen te bezorgen ; indien deeze

Amptenaars benoemd worden door de twee Ka-

mers 5 die de algémeene Vergadering oitmaaken 5

of door ée'n derzelver 5 zo is het getal van Per-

foonen, van wien de verkiezing afhangt, veel

te groot, om tot verantwoording geroepen te

kunnen worden , indien ze eens zwakke of on»

deugende Lieden tot zulke posten flemmen^

daar en boven is de Kamer der Refrejentanteit

gefield tot het groot Hof van onderzoek {the

grand Inquest^ der Republiek, en door hetzelve

moeten alle befchuldigingen van wangedrag te-

gen Magiflraatsperfoonen ingebragt worden ^

te^'wijl de Senaat die befchuldigingen moet on-

derzoeken : Het ware derhalven ongefchikt,

de benoeming der Amptenaaren aan deeze twee

Vergaderingen over te laaten, terwijl de eene

hun mag befchuldigen en de andere hun kan

vonnisfen en afzetten : Wij meenden dus den

Gouverneur met die magt te moeten beklee-

den

,



,dcn,c(aar Hij, gelijk wij hier boven aanmerl<t£ii\»>

de volkomen Reprefentant van het geheele Volfe

is, en ten allen tijde bloot flaat om door de Ka-^

Mer voor den Smaat over wangedrag befcliïa!-

digd te worden ^ en hier moeten wij ook aan-

merken, dat alle de magt, die wij den Gouver-

neur gegeven hebben, noodzakelijk bij e'én eiH-

kei Perfoon moet huisvesten^ en niemand \sm

'er ook meer recht toe hebben , dan hij , die d^
Generaal der Armee, en eerlle Magiilraatsper-

foon , jaarlijks de vereenigde Stemmen heef*

van het gantfche Gemeenebest.

Gijl. zult gemakkelijk begrijpen, dat het voof

üwe eigene veiligheid noodzakelijk is, dat uw©
Regters hunne Plaatfen zo lang blijven hem-

den, als zij zig wel gedraagen, want Liedems

die hunne Ampten op zulken losfen voet bekfee-

den, als jaarlij kfche en andere foortgelijke vef-

kiezingen, zullen zig nooit zo aanhoudende^
met zo veel nadruk op de Studie toeleggen, al^

'ér vereifcht wordt ^ om hunne Ampten mreï'

klister waar te neemen : Regters behooren t£S

allen tijde te gevoelen , dat zij vrij en gu^
hangelijk zijn.

\]^rQ. Gevolmagtigden hebben verder zorg ge-'

dragen , dat de Leden van het opperfte judkkds
Depa^rUment :, door vastgefielde tnxm^^AfpuM^
tementen in Haat gefield Worden, zig geheel t©@

?ie wijden aan de pligten van hunne gewigtige 1^*



dieningen ; en om die reeden , zo als cm dit'

Departement van alle andere takken der Regee-

ling afgezonderd te houden , hebben wij des-

zelfs Leeden van Zitting in de Wetgevende
Vergadering uitgeflooten 5 en wanneer onze

Principalen overweegen, dat de volilrekte be-

flisfing over hun Leeven en Goederen aan dit

Gerichtshof is toevertrouwd ^ dan twijfelen wij

niet 5 of zij zullen deeze maatregelen algemeen-

lijk goedkeuren: De ondergefchikte Regters, en

alle die overige Amptenaaren, wier tegenwoor-

digheid altoos in de refpe&ive Dijïri&en ver-

cifcht wordt, zijn hier van al meede uitgeQoo-

ten.

Wij hebben aandagtelijk overwoogen de zwaa-

righeid, van maar een ondergefchikt Regter in

elk DiflriB t;e hebben j maar, vermits de oprig-

ting en verandering van Gerichtshoven een

Huk is, 't welk geheel tot de Wetgeving be-

hoord, hebben wij aan Uwe aanflaande Wetge*

vende Vergadering overgelaten, om daar in zo-

danige veranderingen te maaken als de omflan^

digheden in de verfchillende Diflrlcien zullen

vereifchen.

Uwe Gevolmagtigden oordeelden zich niet

bevoegd om de eene benaming van Christenen ^

boven de andere te ftellen : Want de Godsdienst

moet ten allen tijde een fluk zijn tusfchen het

Opperwezen en ieder Menfch in het bijzonder;

dog wij hebben ons zelvcn door eenen plegti-

gen
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gen eed egter verpligt geoordeeld, zorg te dra

gen , dat dezulken van alle Ampten werden uit-

geflootèn , die niet verkiezen die beginfelen van

een geestelijk Regtsgebied te desamueeren ^

welke bij de Rooms - Catholijken in fommige

Landen worden llaande gehouden , en die ner-

gens anders toe kunnen dienen , dan om, eene

vrije Regeering, door het Volk opgerigt;, regt^

flreeks 't onderfce boven te keeren.

Wij vinden noodig alle de voorige Wetten: eü

wijzen van procedceren in de Gerichtshoven

in volle kragt te doen dauren , tot dat eene aan-

gaande Wetgeeving daar in verandering zal ge-

maakt hebben; W^ant, indien dit niet gefchiedt,

word het recht van Eigendom ten aanzien van

vaste Goederen zeer wankelbaar , en men zou
fpoedig eene menigte Rechtsgedingen, twisten

i

en eene algemeene verwarring zien te voorfchijn

komen; en;, op dat dit Gemeenebest uit gebrek

aan behoorlijke admlniflratie van Burgerlijk

Recht niet in regeeringloosheid vervalle, heb»

ben wij voorgefteld, dat de tegenwoordige Ma-
giftraatsperfoonen zo lang in hunne Ampteri

blijven zullen, tot dat men nieuwen daar toe

zal verkozen hebben.

Dus hebben wij UI. onpartijdig, opregt, èe

zo duidelijk ons mogelijk was 5. de redenen op=

gegeven , waar op wij de bijzondere deelen van

h^i Plan 3 het welk wij Ui. tans voorleggen ^^

K heb:
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4febben gegrond, en die ons meest nodig toe-
' (cheenen ÜL. open te leggen.

Voor het overige fmeeken wij den Grooten

Befluurder van alle gebeurtenisren aller- ootmoe-

digst, dat Wij en onze Nakomelingen mogen
gefield en bevestigd worden in een langdiiurig

genot der Zeegeningen van eene wel ingerichte

en vrije Regeeriag.

In den naam en in gevolge eener Refolutie

der Vergadering,

JAMES BOWDOÏN,
Prefidenf,

Amfteerts

SAMÜEL BARRETT,
Secretaris,

CO^-



CONSTITUTIE
o F

REGEERINGSVORM,
ONTWORPEN DOOR DE GE^
VOLMAGTIGDEN VAN HET,
VOLK VAN DEN STAAT

VAN
MASSACHUSETTS - BAY.



Die Buïgerflaat is Vrij, die naas zijnen eigen wU belluuré

wordt, of, dat op 't zelfde uitkomt, naar den wil van'

eene Vergadering van Gemachtigden, die door denzel-

ven wordt aangcfteld, en alleenlijk aan denzelven re-

kenfchap fchuldigis: En Allk Burgerflaatcn , die op

cene andere wijze befluurd worden , of daar de Ge-

magtigden des Volks geen wezenlijk gedeelte der Wet-

gevende magt uitmaken, zijn in Slavernij.

R. PaiCE's Ammerk. over den aart der

£urg. trijheid p, 12,

i



CONSTITUTIE
o F

5

ONTWORPEN DOOR DE GE-
VOLMAGTIGDEN VAN MET
VOLK VAN DEN STAAT

VAN
MASSACHUSETTS - BAY.

In hunne Vergaderingen gehouden te Cctfndrid-

gCp begonnen den terflen September 1779?
en op verfcheidene> tijden voortge-

zet tot den 2.^^" Maart 1780.

Welk Plan, na alvorens door het Volk

hoofd voor hoofd onderzogt en naargezien te

zijn, overeenkomstig deszelfs goedvinden, zal

verbeterd en gecompleteerd worden in eene

zitting, expresfelijk daar toe bepaald op den

iftcQ Woensdag in Junij eerstkomende. [Gelijk

dan ook hetzelve in de daar toe gefielde Fergade-

ring , na voorafgaande goedkeuring van 't Folk ^

tenpaarig ü aangenomen ^e?2 voor eenefieeds duU"

rende Grondwet der Repuhlijcq van Massachu-

^ETT3 verklaard.']

K s CON^.



De Begeering ïi eeiie inftelling 'ten voordeele van 't

Volk, dat geregeerd wordt, en aan welke 't zulk

©ene gedaante niag geven, als het zal -goeddunken;

«n, met te zeggen, dat het Volk te veel van zulk

eene magt kan hebben , zou men in de daad bewee-

ïen, dat 'er in eenen Rurgerftaat eene magt moet zijn,

welke die mags overtreft , die aan denzeïven het aan-

wezen gaf, en ran welke alle gezag in 't Burgerbeftiei

berkoinftig is.

E. P R I c k's Aanmerk, over den aari der

Burg. vrijheid p, 1 3

,



CONSTITUTI
o F

.T.

VOOR HET GEME ENEBES T

VAN
MASSACHUSETTS.

INLEIDING.
et oogmerk, waür toe eène Regeering opge-

regt, in ftand gehouden en geadmi?jifireerd ^woxét^

is geen ander, als de zekeriieid van eenen Staat te

bevestigen, te v€rdeedigen,en de bijzondere Per-

foonen, die dit Staatkundig Lighaam uitmaken ^

in (laat te (lellen tot het vrij en gerust genot hun-

ner natuurlijke Rechteneen van alle tiidelijke ze-

geningen : Het Volk heeft das het recht , om, zo

dra decze groote oogmerken niet bereikt wor-

den, de Regeering te veranderen , en zodanige

maatregelen te neemen , als zij tot hunne veilig-

heid, voorfpoed en geluk noodig Gordeeleii.

De grond, waar op dit Staatkundig weezen

rust, is niets anders dan eene vrijwillige vereeni-

ging van bijzondere.Perfoonen: Het is eene on-

derhnge overeenkomst, waar bij het geheele Volk

K 4 met



met elk Burger, en ieder Burger met het güt

heele Volk verdraagt;, dat zij alle gezamentlijk

geregeerd zullen worden door vastgeftelde Wet-

ten tot algemeen welzijn. Het is derhalven de

pligt van het Volk, in het fcheppen van zijne

Regeeringsvorm , zorg te dragen , dat de Wetten

na den regel van billijkheid o.pgefteld;, onpartijdig

verklaard, en getrouwelijk ten uitvoer gebragt

worden , op dat ieder een ten allen tijde in de-

zelve zyne befchermers vin de.

Wij dan, het Volk van Massachusetts,
met dankbaare harten de Goedheid van dea

Grooten -Wetgever des Geheelals erkennende,

die ons door zijne Voorzienigheid de gelegenheid

verfchaft heeft , om na een bedaard en ernflig

overleg, zonder bedrog, geweld of verrasfmg,

een oorfpronglijk duidelijk en plegtig Verdrag

met elkander aan te gaan, en eene nieuwe Coh-

ilitutie van Regeering voor ons zelven en onze

Nakomehngfchap op te regten, en te gelijk de

bijzondere medewerking zijner Voorzienigheid

in dit ons gewigtig oogmerk affmeekende , ko-

men overeen , ordonneerea en Hellen de vol-

gende bepaaling van Rechten en Kegeeringl-

vorm tot DE Constitutie van het
GEMEENEBEST VQU MaSSACHUSETTS.

EER.



EERSTE deel;
9B

Bepaaling der Rechten van de Inge-

zetenen van het Gemeene-Best van

Masfachufetts.

Art. l,

11e Menfchen zijn vriigeboren; ze zijn alle

gelijk, en bezitten zeekere natuurlijke, wezen-

lijke, en onvervreemdbaare Rechten; waar on-

der men tellen moet het recht om hun leven

en vrijheid te genieten^ en te verdeedigen; het

recht om eigendom te verkrijgen, te bezitten,,

en te bewaren; met een woord het recht ora

yijlighejd en geluk te zoeken en te genieten. "

II.

't Is het recht, zo wel als de^phgt, van alle

de Leden der Maatfchappije het Opperzvezen

,

den Grooten Schepper en Onderhouder des Ge-
heelals, in het openbaar en op gezette tijden

hunne eerbewijzen op te draagen; en geen On-
derzaat mag mishandeld, ontrust, of verhin-

derd worden in zijn Perfoon, vrijheid of bezit-

tingen, over het dienen v«n God, op zodani-
ge wijze en bij zodanige gelegenheid als mt^%x

K. 5 overr



©vereenkomt met de inftemming van zijn gtwe-

ten; ook nietover zijne belijdenis of gevoelen»

in zaken van Godsdienst, mits hij de algemee-

ne rost niet verftoore, nog anderen in hunne

Godsdienstoefening ontriiste.

I I L

Vermits het gekik van «en Volk , zo wel als

de goede orde en zekerheid eener Regeering,

legtllreeks gegrond zyn op de Godsvrugt, Re-

ligie en goede Zeeden;.en daar deeze wederom

door eene gantfche Maatfchappije niet algemeen

kunnen fland grijpen , dan door de inflelling van

den openbaaren Eerdienst aan het Opperweezen

,

en van openbaare oefeningen in Godsyrugtj

Godsdienst en Zedekunde; zo is het, dat het Volk

van dit Gemeenebest, ter bevordering van hmi

geluk, en ter verzcekering der goede orde en

handhaving hunner regeering, het recht heeft^

om hunne wetgeevende Vergadering met de magt

te bekleeden,- om de verfchillende Steden, Pa-

ïochien , Diftri£ten , en andere politique Lighaa-

"liien of godsdien'flige Cenootichappen te magti-

'gen en te gelasten , (gehjk zij dezelven van tijd

tö.t tija zaimagtigen en gelasten,) om op hunne

eigene kosten de 'nodige voorziening te ,doen

'voor de inileiling van den openbaaren eerdienst

'van God , en voor het onderhoud en de bezol-

'ding van openbaare Protestantfche Lceraaren

,

in
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in Godsvrugt, Godsdienst en goede Zeeden; in

alle zulke gevallen , waar in door de Gemeente

niet reeds vrijwillig voorzieninge zal gedaan

zijn. HeÉ Volk van dit Gcmeencbest heeft me-

de het recht om hunn© wetgevende Vergade-

ring te authorizeeren ^ gelijk zij met der daad

doet bij deezen, om alle en een iegelijk te ver-

pligten tot het bijwoonen der Oefeningen, die

ioor de bovengemelde openbaare Leeraaren op

gezette tijden gehouden worden , ten zij er

geene gevonden mogten worden, wier Oefenin-

gen zij in gemoede gevoeglijk konden bijwoo-

nen :

Onder deeze voorwaarde egter, dat de ver-

fcheidene Steden , Parochien , Dillriélen en ande-

re politique Lighaamen ofgodsdienftigeGenoot-

fchappen ten allen tijde het uitfluitend recht zul«

ien hebben, om hunne eigene openbaare Leeraa-

ren te verkiezen , en met dezelve omtrent hun
onderhoud en bezolding overeen te komen.

En alle gelden, welke door den Ingezeten

tot onderileuning en in ftandhouding van den

openbaaren Godsdienst, en het onderhoud van

openbaare Leeraaren, zullen opgebragt worden,
zullen , indien zulks geci$cht word , altoos befteed

worden tot onderhoud van die openbaare Leeraar

of Leeraaren , van zijne eigene Godsdienfti-

ge Seéle of benaming 5 mits er eene gcvon=

den wordt j wiens Oefeningen hij bij woont : An-

ders mogen ze gefchikt worden tot onderhoud

van
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van den Leeraar of der Leeraren van de Pa-

rochie of 't Diflriél , in het welk de bovengemel-

de geiden worden gezameld.

Alle benamingen van Christenen , die zig

vreedzaam en als goede burgers van het Ge-
meenebest gedraagén , zullen alle gelijkelijk on-

der de befcherming der wet zijn; en er zal nooit

eene onderfchikking van de eene Seéle of bena^

ming van [ Christenen aan de andeje door de

Wet worden vastgeileld.

iV.

Het Volk van dit Gemeenebest alle'e'n heeft

het uitfluitend recht , om zig zelfs te beftuuren

en regeeren als een vrijen souvsrainen en on-

AFHANGELijKKN Staat ; en ingevolgc van dien

Qefent en geniet het ,
gelijk het altoos na deeze zal

oefenen en genieten, alle Magt, Regtsgebied en

Recht, welke niet reeds uitdrukkelijk door het-

zelve is afgeflaan , of in 't vervolg zal afge-

daan worden aan de Vereenigde Staten van Ame-

rica in Congres vergaderd,

V.

Alle magt oorfprongelijk bij het Volk berus-

tende, en van hetzelve afkomftig zijnde, zo

zijn de verfcheidene Magiftraatsperfoonen en

Amptenaaren der Regeering, 't zij met de wet-

ge-
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gevende , uitvoerende , of rechterlijke magt-

bekleed , hunne ondergefchikte Bedienaars eri

Agenten; en zijn dezelveii altoos aan het Volk

rekenfchap verfchuldigd*

V l

Geen Mensch, geene Maatfchappije of So^

cieteir van Heden, heeft eenige aanfpraak, op

eenige voordeden of bijzondere en uitfluitende

privilegiën, hoe ook genaamd, waar door ze

van de overige Leeden van dit Gemeenebest on-

derfcheiden zouden zijn , dan voor zo verre

zulks voortfpruit uit dienllen bewezen aan het

algemeen ; en daar dit recht , op verdienflen ge-

grond, in de natuur der zaake nog erfelijk is,

nog overgedraagen kan worden aan kinderen ^

of nakomelingen , of bloedverwanten , zo is

het denkbeeld van een Magiilraatsperfoon , Wet^

geever of Rechter t^J geboorte, ongerijmd ea

onnatuurlijk.

VIL,

Eene Regeering is alleen ingefteld tot wef-^

zyn van het algemeen , tot befcherming, vei-

ligheid, voorfpoed, en geluk van 't Volk, en

niet tot eer , voordeel, of bijzonder belang van
eenig bijzonder mensch, familie, ofClasfevan

Bienfchenj en even daarom heeft hetVolk alleen
een



fÊii onbetwistbaar , onvervreemdbaar, en on-

veranderlijk recht 5 om zyne Regeering zelfs

op te rechten, om dezelve te hervormen, te

verbeteren, of zelfs geheel te veranderen, in-

dien het meent , dat zulks tot zijne verdeedi-

ging, vijligheidjvoorfpoed, of geluk vereischc

wordt.

VIII.

Om voortekomen dat zij, die met publiek

gezag bekleed zijn
, geene onderdrukkers wor-

den , zo heeft het Volk het Recht om de pu-

blieke Amptenaaren, op zodanige tijden en wij-

zen, als zij bij hunne Regeeringsvorm zullen

vastflellen, tot den ftaat van bijzondere burgers

te doen wederkeeren, en de vacante plaatfen^

door zeekere en regelmatige verkiezingen en

benoemingen, te vervullen.

I X.

Alle verkiezingen behooren vrij te zijn , en«

alle ingezetenen van dit Gemeenebest, de ver-

eischten hebbende , die bij deeze Conllitutie^

bepaald zijn, hebben een geiyk recht tot ileni|

men in de verkiezing der Amptenaaren , als ooi

om tot publieke bedieningen verkoozen te wor|

den.

X. Eiï
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X.

Elk bijzonder Lid def Maatfchappije heeft

eene rechtmaatigen eisch op deszelfs befcher-

ming, in het genot van zijn leeven, vrijheid era

goederen ^ overeenkomdig de vastgeftelde Wet-
ten : Bij gevolg is eik Lid der Maatfchappije ver-

pHgt om zijn quote in de onkosten van deeze

befcherming op te brengen , om in perfoon de

vereischte dienilen te doen , of ten minden daar

voor eene geëvenredigde vergoeding te bezor-

gen : Maar geen gedeelte van het eigendom vais

een bijzonder perfoon kan hem met recht ont-

nomen worden , of tot publiek gebruik gefchikt

worden , zonder zijne eigene toellemming , of

die van het Lighaam derRepr^fentanten van het

Volk. In 't kort het volk van dit Gemeenebest

is aan geene wetten gebonden, als die, waai

aan het Lighaam der Repr^fentanten, volgens

de Conftitutie door het Volk gekoozen , zijn®

toellemming gegeven heeft : En , wanneer het

algemeen belang vordert, dat het eigendom van

eenig particulier tot pub-iek gebruik gefchikt

worde , zal de eigenaar daar voor eene billijke

vergoeding ontvangen.

X L

Elk Ingezeeten van dit Gemeenebest moet

altoos eene ziekere befcherming en hulp vinden

in
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in de wetten, tegen alle verongelijkingeri of
mishandelingen , die hem in zijn perfoon ^ goe»

deren of goeden naam worden aangedaan. Hij

behoort recht en gerechtigheid onbelemmerd te

erlangen;, zonder verphgt te z,ijn het te moeten

koopen ; volkomen , en zonder eenige wei-

gering , fpoedig en zonder uitflel , overeen-

feomftig de wetten.

i%^ X ie

Geen Ingezeeten zal verantwoordelijk zijn

voor eenige misdaad of wanbedrijf, dan na dat

iiet zelve volkomen en duidelijk , in zijn gehj^I

en met alle omftandigheden , hem zal zijn voor-

gelegd: Hij zal niet genoodzaakt kunnen wor-

den , zich zelf te befchuldigen , of tegen zich

zelf te getuigen : En elk een zal het recht heb-

ben, om alle bewijzen voor den dag te bren°

gen , die hem gunftig zijn kunnen , om de ge-

tuigen 3 die tegen hem mogen opkomen , in

zijne tegenwoordigheid te roepen, hun monde-

ling te ondervraagen, en volkomen in zijne ver°

deediging gehoord te worden, 'e zij door zijn

eigen mond^, of door zijn Advocaat, naar zijne

verkiezing.

Geen Ingezeten zal gearre/Ieerd , in gevan-

genis "gezet of beroofd worden van zijn ei-

gendom of ontzet van zijn vrijheden of voor-

fechten , of van de befcherming der wetten ver-

val-
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vallen v^erklaard worden , in ballingfchap ver»

weezen , of beroofd worden van zijn leeven,

vrijheid of bezittingen >, dan door een vonnis

van zijne Pairs j naar 's Lands Wet. En de Wet-

gevende Magt zal geene Wet maaken , die

eenjg: Ingezeten aan eenefchandelijke of lioofd-

(IrafFe -bloot/ itelt, zonder vonnis vaneen Recht-

bank van^ Gezwooren ; uitgezonderd 't geen

het teibur van den Land- of Zee -dienst be=;

t^eft*

XIII*

In alle Grimineele aimklagten, is Jiet een der

grootile waarborgen van het leven , de vrijheid

€|jni het eigendom eens burgers, dat de waarheid

van 't feyt onderzogt worde , ter plaatfe of

in de nabuiirrchap der plaats , daar hetzelve

bedreeven is.

X ï v«

Elk Ingezeten -beeft recht om bevrijd te zijn

van alle onbehoorlijk onderzoek of aantasting

van zijn perfoon, zijne huizen, papieren, of

bezittingen. Alle orders, tot het doen van zulk

onderzoek of arrest, zijn derhalven flrijdig tegen

dit recht , indien de oorzaak waarom, of de

érond waar op , deze orders gegeeven worden
niet vooraf door.eenen eed of plegtige verzeeke-

mg gewettigd zij ; en indien de Ordonnantie
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van den Civilen OfKcier , tot het doen van on-

derzoek in verdag'te plaatfen , of om een of

meer verdagte Perfoonen te vatten , of hun-

ne bezittingen te arrefleeren^ niet behelze eene

bijzondere uitduiding van den perfoon^ perfoo-

nen of zaaken , die het onderwerp van het on-

derzoek 5 aantasting , of arrest moeten zijn.

En de Overheid behoort geene Orders van-

arrest of apprehenfie uit te geven , dan in zoda-

nige gevallen 5 en met die formaliteiten , als door

de wetten zullen zijn voorgefchreeven.

XV.

In alle twisten over het recht van eigendom ^

in alle Rechtsgedingen tusfchen twee of meer

perfoonen, zulke gevallen alleen uitgezonderd^

waar in het te vooren anders gebruikelijk "ge-

weest is, hebben de partijen het recht, om door

een Rechtbank van Gezwooren gevonnist te-

Vi^orden: En deeze wijze van Rechtspleeging

zal heilig gehouden worden, ten zij de Wetge-

'vende Magt hier na noodig mogt oordeelen hier

in verandering te maaken , ten aanzien van zaa-

ken 5 die in volle Zee voorvallen , of 't geea

betrekkelijk is tot de Soldij der Zeeheden.

XVI.

De Vrijheid van de Drukpers is een wezent^

lijk



i^k vereisctitc tot de verzeekering der Vrijheid

in eene iMaatfchappije : Zi] behoort derhalven in

dit Gcmeenebest op geenerhande wijze belem*

ïïierd te worden.

X V I i

Het Volk heeft het recht om wapenen te heb*

ben. en te draagen , tot gemeene verdeediging ;

en daar 'er in tijd van vreede niets gevaarlijker

is voor de Vrijheid dan ilaande Armeen , zo zul-

len dezt niet op de 'been mogen gehouden wor-

den, zonder uitdrukkelijke toeilemming van de

Wetgevende jMagt; en de Militaire Magt zal al-

toos in een flrikte fabordinatie gehouden wor-

den aan het Burgerlijk gezag, en door hetzelve

geregeerd worden.

X V ï I ï.

Tot het bsv/aaren van de voorrechten der'

Vrijheid 5 en de handhaving eener vrije regee-

ïing is hetVolitrekt noodig, geflaadig te rug te

zien naar de fundamenteele gronden der Confti-

tutic, dezelve geduurig voor oogen te houden ^

en de grondbeginfels van godsvrugt , recht-

vaardigheid 5 gematigdheid ;, ingetogenheid 5

naariligheid en zuinigheid beftendig aan te klee-

ven : Het Volk behoort derhalve op alle deezé

groodbeginfelen bijzonder agteflaan in het ver-

h 2 kkzm
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kiezen van zijne Amptenaaren en Rèprejentcm-

teny en het heeft recht van zijne Wetgevers

en Magiftraatsperfoonen eene ftrikte inagtnee-,

niing deezer beginfelen te vorderen, in het maa-.

ken en uitvoeren van alle wetten , die nodig

geoordeeld worden tot, de gefchilite beüuiiring

van dit Gemeenebest.

V T V

Het Volk beeft recht, om op eene betame-

lijke, gefchikte en vreedzame wijze, bij een te

vergaderen, om over het algemecne welzijn te

raadpleegen, hunne Reprefejitanten Indruélien

te geevcn , en. zich aan de Wetgevende Magt
door middel van addresfen , requesten en re-

monftrantien te vervoegen , tot redres van 't on-

gelijk 't welk 't zelve word aangedaen en der

grieven die 't drukken.. -

XX.

De magt, om de Wetten, of de uitvoering der

Wetten, op te ichorten, behoort nooit geoef-

fend te worden ;, dan door de Wetgeverjde Magt

zelve , of op gezag regtflreeks van de Wetge-

vende. Magt ontleend; en dan nog alleen in zul-

ke gevallen , ais de Wetgevende Magt uitdruk-

Ijjk 2al bepaald hebben.

Aa L



XXI.

De vrijheid van fpreeken , ddlbereereii , en

debatceeren in beijde de Kamers der Wetgevende

Magtj is zulk een wezenlijk véreischte tot de

regten van het Volk^ dat dit geene- grond kan

zijn tot het formeeren van eene befchiiJdiging,

vervoeging, aélie of aanklagt in eenige andere

Vergadering of plaats hoe ook genaamd.

X X I L

De Wetgevende Magt behoort dikwyls te

vergaderen, tot het verhelpen van grieven

^

het verbeteren , verfterken en bevestigen der

Wetten, en om nieuwe Wetten te maaken^ 'z@

als het gemeene welzijn zal vorderen.

X X I I L

Er mag geenerhande fubfidie , belasting s

tax, impost, of recognitie vastgefteld, bepaald,

gelegd, of geheven worden , onder wat voor-

Vv'endfel hoe .ook genaamd ^ zonder de toeftera-

ming van het Volk, of van zijne Reprefentan-

ten in de Wetgevende Magt..

XXIV.

Wetten, welke eene Itraffe behelzen op be-

L s drijven
.3
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iiryveii, die gepleegd zijn voor het beflaan vm
die wetten , en die door cecne vroeq:ere wet-?

ten voor misdaaden verklaart ziin, zijn onrecht-

vaardig , llrekkende tot onderdru]:king en on-^

beftaanbaar met de fundamenteeie grondbegin=

fels van een Gemeenebest.

X X V.

In geen geval nog 't eeniger tijd msg de Wet^

gevende Magt een, Ingezeten fthuldig verklaa?

ren van Hoog - verraad of Capitaale Misdaad.

XXVI.

Geen Magiflraatsperfoon of Gerechtshof zal

te verregaande of bovenmatige Caotien of borg»-

togt eifchen , of buitenlpoorige geldboeten vor-

deren, of wreede en ongewoone ftraflen oefe^

tien,

X X V I L

In tijd van Vreede mag geen Soldaat in eenig

liuis geinquartierd worden , zonder toeftemr

tning van den eigenaar; en in tijd van oorlog

heeft de Borger - Magiftraat alleen de magt om
zulke Quartieren te ordonneeren , op zodani-

ge wijze als door de Wetgevende Magt zal

gijn bepaald.

XXVIII.
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X X V I I L

In geen geval hoe ook genaamd kan iemand

onderworpen worden aan de krijgswetten, ofaaii

cenige penaiiteiten of flrafFen , uit kragt van

dien 5 behalven zij ^ die regtftreeks in de Armee
of Marine dienen, en de Landmiütie, zolang

ze met der daad dienst doet; dan in geval zulks

gefchiede op gezag der Wetgevende Magt.

XXIX.

Het is een weezentlijk vereischte tot het be-

houd der rechten van elk bijzonder perfoon,

van zijn leeven, vrijheid, eigendom, en goe-

den naam, dat de Wetten ©npartijdig verklaard,

en de Juilitie naar behooren geadminiftreerd wor-

den. Elk Burger heeft het recht om gehoord
en gevonnisd te worden door Regtcrs , die z©
vrij, zo onpartijdig, zo onafhangelijk zijn, als

het lot der ondefmaanfche dingen maar ecnig-

zints toelaat : Het is derhalven niet alleen de bes-

te Staatkunde, maar tevens de grootfte zeker-

heid, voor de rechten van het Volk in 't alge-

meen, en van elk Burger in 't bijzonder, dat de

Rechters of Leden van het Opperde Gerichts-

hof hunne Ampten blijven behouden , zo lang

zij zich wel gedraagen , en dat hun door vaste

Wetten eerlijk bezoldingen worden toegefchikt.

,
L 4 XXX-
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JC A X.

In de Regeering van dit Gemecnebest zal het

Wetgevende Departement nooit het gezag voe^

ren van de Uitvoerende of Judicieele Magten

,

of van een derzelven : De Uitvoerende Magt zai

nooit het gezag voeren van de Wetgevende en

Judicieele Departementen 5 of van een derzelven;

en het Judicieele Departement zal nooit het gezag

voeren van de Wetgevende of Uitvoerende Mag-

ten, of van een derzelven , ten einde dit eene

Regeering zij van Wetten en niet van Men-

fchen.

'iff*

XL xLe l\''



TWEEDE DEEL.

De Regeeriiigsvorm.

et Volk , de landflreek , te vooren de

'Piojinne van Masfachufetts - Bay genoemd, be-

wonende, komt hier bij plechtig en onderling

overeen , om zich in een vrij ^ Souverain ,

Staatjlcundig Lighaam of Staat ^ met den naam

van 't Gemeenebest van Masfachufetts - Bay^ te

vormen.

EERSTE HOOFDDEEL,

De Wetgevende Magt,

EERSTE AFDEELING,
De Algemeene Vergadering,

Art. I.

e Wetgevende Magt zal in twee takken

verdeeld worden , ~ den Senaat en de Kamer der

Reprefentanten , zullende elk op den anderen

eene weigerende flem hebben.

Het Wetgevend ligchaam zal 's jaarlijks op den

laatften woensdag in May, en zo dikwerf zij

'L 5 , ,

meeï
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meer noodig zullen keuren , vergaderen ; en zal

fcheiden en gcfcheiden zijn op den naast voor-

gaanden dag van den gemeldenlaatflen woensdag

in May; en zal genoemd worden , de Al ge-

meen e Vergadering of (het Hof
Generaal) van Massachusetts.

I I.

Geen Bil of Refolutie van den Senaat of de

Kamer der KeprefentanUn zal een Wet worden

,

en als zodanig kracht hebben , voor en aleer

die ter overziening aan den Gouverneur is ge-

geven : En 5 indien hij bij de overziening de-

zelve goedkeurë, dan zal hij zijne goedkeuring

t€ kennen geven , met dezelve te tekenen. Maar

,

indien hij eenige tegenwerping , om zulk eene

Refolutie of Bil te doen doorgaan, mogt hebben,

dan zal hij dezelve 5 met zijne tegenwerpingen

hierop ingefchrifte aan den Senaat of de Kamer

der Reprefentanten , uit welice van beiden die zal

zijn voortgekomen , terug zenden : Welke de

tegenwerpingen, door den Gouverneur overge-

zonden 5 in hunne Registers zullen brengen ,

en op nieuw de gemelde Bil of Refolutie in over-

weging nemen:

Maar, indien na zulk eene nieuwe overwe-

ging twee derde van den gemelden Senaat of

Kamer der Reprefentanten f\h weerwil der gemel-

de tegenwerpingen 5 overeenkomen zullen, om
in dezelve t? berusten , dan zal die, te zamen

^ j met



met de tegenwerpingen ^ aan de andere tak der

Wetffevende nia^t worden .^-ezonden, daar dezelve
e.* *^ ^-^

dus op nieuw zal overwogen worden ; en, indien

die door twee derde der tegenwoordige zijnde

Led^n wordt goe4gekeurd5 dan zal dezelve de

kracht eener Wet hebben: Maar de flemmen der

beide Kamers zuilen in alle zulke gevallen met

ja en nee/i worden gegeven ; en de naemen der

perfoonen, welken -voor of tegens zulk een Bil

^fRefoluneütmiHQu , zuilen in de publieke Regis-

ters van 't Geraeenebest worden opgetekend.

Ten einde onnoodige verwijlingen te vermij-

den 5 indien eenige Bil of Refoiiitie door den

Gouverneur binnen vijf dagen niet zal zijn te-

ruggezonden, nadat die Hem zal zijn aangebo-

den ;, zo zal dezelve de kracht eener Wet heb-

ben.

I 1 L

Het Hof Generaal zal voor altijd de magt en

't gezag hebben , om hooge en laage Rechtban-

ken of andere Hoven opterichten en vast te ftel-

len , om in den naam van het Gemeenebest ge-

houden te werden, ten einde allerlei misdaaden,

JDeledigingen , verfchillen, pleidooien, klagten,

üBien , daadsn , zaaken of dingen , hoe ook

genaamd , ontftaande of voorvallende in het Ge^

meenebest , of tusfchen of betrekkelijk tot heden,

welke in 't zelve woonen, of hun verblijf hou-

^en^ of jn 't zelve gebragt zijn^ te hooren, te



onderzoeken, en te berechten; 't zij zij jijfilraf-

feïijk of biirg-erlijk zijn , 't zij de gemelde mis-

daaden capitacd zijn of niet, 't zij dezelve ver-

Ichillen zijn zaakelijk, perfoneel of gemengd,
en om dezelve te beilisfen en ter uitvoering te

brengen: Aan welke Hoven en Gerechten hier

bi} alle magt en gezag word gegeven en toege-

kend 5 om van tijd tot t^d eeden en verzeke-

ringen te doen geven, ten' einde de waarheid

^

in eenig fmk van gefchil voor hun hangende^

die& te gemakkelijker te ontdekken.

I V.

En verder, worden hier bij volkomen magt

en gezag aan ,de gemelde Hoven General ge-

geven 5 om van tijd tot tijd, te maken , te

belasten en vast te (lellen, allerlei heilzaame en

redelijke orders, Wetten, 6'/y2;^^/^(?/2, verboden,'

fchikkingen, en /;77?n/r?/(?;/5met of zonderftraf-

fen , zo als met deeze Conjïitutit best flroo-

kende en niet ftrijdig zijn , na dat zij zullen

oordeelen tot 't meest goeden welzijn te zijn

van dit Gemeenebest, van de Rcgeeringsvorm

en deszelfs onderhouding, en van deszclfs on-

derhoorigen , en vam 't . noodig' onderhoud

en verdediging van deszelfs Staatsbeftuur en

om 's jaarlijks te benoemen en aanteilellen , of

door bepaalde wetten te voorzien, dat alle Bur-

gerlijke Beambten benoemd en aangefleld wor-

den j



den , in zo verre er in derzelver verkiezing

of aandöLiiig in deezc Form van Regeering

hier na niet voorzien is ^ en om de verfchil-
,

lende plicliten , magt en bepaalingen van de

verfchillende Burger en Krijgsambtenaaren; en

den aart van zulke eeden en verzekeringen

,

als van elk hanner zullen gevorderd wor-

den 5 om hunne verfchillende ambten en plaat-

fen te kunnen waarnemen, aan te wijzen, zo

dat zij ftrookende en niet ftrijdig zijn met deezQ.

Confl-itutie ; en om geëvenredigde en redelijke

fchattingen , belastingen en taxen opteleggen

en te heffen van alle de inwooners, of die huii

verblijf houden, ofgoederen leggende in dit Ge-

meenebest hebben én alzo om. redelijke rechten

en imposten te leggen en te heffen op en van alle

voortbrengzelen, goederen, waareai, koopman-

fchappen en gerievelijkheeden , hoe ook ge-

naamd, welke in 't zelve zijn ingevoerd, voortge-

bragt of verwerkt, om uitgegeven en gebruikt te

worden met vergunning en onder 't opzicht des

Gouverneurs van dit. Gemeenebest in de tijd,

met (^.vis en toeflemming van den Raad, ten

gemeen welzijn, ter noodwendige verdediging

en onderfleuning der Regeeringsvorm van het

gemelde Gemeenebest, en de befchermingen ver-

deediging van deszelfs onderhoorigen, ingevol-

ge zulke befluiten, als in 't zelve van kracht zul-

len wezen.
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Ên dewijl de publieke lasten der Regeeriiii

vorm, of van eenig deel derzelver, geheven wor-

den van de goederen en bezittingen ^ in dieivoe-^

gen als tot nu toe gefchied is , zal 'er, ten ein-

de zulke heffingen op eene gelijken voet mo-

gen gefchieden , ten minden eens in de tieiï

jaaren eene waardeering van alle de bezittin-

gen in dit Geitieenebest plaats hebben , teri,

\^are het Hof Generaal zulks meermaalen noo4-

zaakelijk keurde*

EER'
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EERSTE, HOOFDSTUK,

TWEEDE AFDEELING.

^ Van dm Senac^t,

Art. I.

lle (ie Eigenerfden en overige Ingezetenen

van dit Gemeenebest , volgens de ConfLitucie

daar toe gerechtigd, zuilen jaarfyks verkiezen

veertig perfoonen tot Raadslieeren en Senatoren

voor het daar aan volgende jaar : Deeze benoe-

ming zal gefchieden door de inwooneren in zo
veele Diflriden of Wijken verdeeld, als de Al-

genieene Vergadering van tijd tot tijd ten dien

einde zal ordoneeren : De Algemcene Vergade-

ring zal, in het bepaalen, hoe veel.Raadshee-

len door elk Diftricl refp 6(511velijk zullen verko-

ren worden , zich reguleeren naar evenredigheid

van de algemeene lasten , die door de ge-

noemde Diflriélen gedraagen worden : De Al-

gemeene Vergadering zal ook aan alle de Inge-

zetenen van het Gemeenebest tijdig bekend maa-

ken dé grenspaalen van elk Diltrió"!: en het ge-

tal van Raadsheeren, die daar in moeten ver^

Icozen worden ; mits het getal der Diftriélen

nooit
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nooit minder zij dan dertien, en dat geen Di^

ilricl io groot zij , dat het rq:ht liebbe.om jlieef

dan zes Raadsheeren te kiezen. Voorts zullen

de refgeóHve Graaffchappen , waar in dit Ge-
meenebest voorheen is verdeeld geweest, zo
iang ge^l0^den worden voor Diftriciien tot het

kiezen van Raadsheeren gerechtigd, tot dat

de Algemeene Vergadering nodig zal vinden

hier in verandering te maaken
, ( uitgezondert dat

de Graaffchappen van Dirkes Coimty en Nan-
tucket te famen maar één Diftrid zullen for*

meeren.) . .

Het getal der Raadsheeien, door de genoem-
de Diftriélen te verkiezen , zal zijn als volgt* >

Sufiolk. . . , G York. . . . 2.

Esfex. . 6 Duke's Connty)
en Nantucket. } '-Middleféx. . ' S

I

Harapshire. • 4 VVorcester. 5
Plymouth. . . • 3 Cumberland. . . I

Barnftable. . I Lincoln. . . I

Briftol. . .
o
o Barkshire. . . , 2

I J.

De vSenaat zal de eerfte tak der Wetgeeven-
de magt zijn ; en de Raadsheeren zullen op

de volgende wijze verkoren worden. ;'Er zal na-

meiijk voor altoos jaarlijks, op den eerften maan-

dag in April, eene bijeenkomst zijn van de In-

woonderen van elke vStad of Plaats in de onder-

rchci'



fcheiderie ÖiUriélen van dit Gemeenebest. Deé*

ze biieenkorast zal door de Sek&men (of Ver-

köorénen)' van elke Stad of Plaats üitgefchrèë-

ven , en ten minilen zeven daagen voor den.

eerften maandag in April ,' volgens voörfchrift

van de wet, moeten worden bekend gemaakt,

ten einde als dan het bepaald getal van Pef-

foonen tot Raadsheerén te verkiezen ; én in

zodanige bijeenkomst zal elk mannelijk Inge-

zeten oud Hl jaar, en daar boven, bezitter

zijnde van een vrij eigen erf, jaarlijks drie pond
aan renten opbrengende, of de waarde van Zij-

ne bezittingen, hoe ook genaamd, op 60 ponÜ
kunnende reek enen, geregtigd zijn tot het fteni-

men van de Raadsheerén voor het Difirid-,

waar van hij eeri ïnwöoner is; en, om allen twij-

fel ten aanzien van de betekenis van het woord
Inwoonér in deeze Conflitutie weg te neemen,

zo zal elk als een Inwoöner, gerechtigd tÖE

het flemmen , en om geftemd te worden tot

ccnig Ampt of Bediening in deezen Staat, wor-

den aangemerkt in die Stad, Plaats, Difliiél óf'

Plantagie, daar hij woont en kan gezegd wor°
worden t'huis te zijn»

De 'Sele&-men van de fefpec^live Steeden én
Plaatfen zullen .in deeze bijeenkomst de voor-

zitting hebben, en zich onpartijdig moeten gé-

draagen : Zij zullen de ftemmen oVer néemen
van alle de tegenwoordig zijnde Inwooners der

plaats 5 ê{i% tot het kiezen van Raadskecren ^^-

M
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§liiaïificeerd zijn, zo als hier boven is vermeld:

2ij zullen deezc ftcmmen opnemen en tellen in

eene openbaare bijeenkomst ( waartoe iedereen

,

hoe ook genaaï^ad^ den vrijen toegang zal heb-

ben
5
) en in tegenwoordigheid van den Secre-

taris der Plaats , die in 't bijzijn van de Ssle&-

men^ en in die zelfde openbaare bijeenkomst

^

fliptelijk aantekening zal houden van ieders

naani;, die gellemd wordt, en van het getal der

flemmen. Ecne egte Copije van decze Aanteke-

ning of Notulen, geattesteerd door de Sek&men
en den Secretaris der Plaats , zal wel verzegeld

worden en gcadresfeerd aan den Secretaris in

der tijd van dit Gemeenebest ^ met een Opfchrift^

waar in de inhoud der Papieren uitdrukkelijk

vermeld zal worden. De Secretaris der Plaats

zal dit verzegeld Papier jaarlijks , ten minften 30

5

dagen voor den iaatilen woensdag van Mey,
behancligen aan den Sheriff van het Diilriél^

waar in de Stad of Plaats gelegen is, of ten

miniten 17 dagen voor den laatften woensdag

in Mey ter Secretarij van dit Gemeenebest; ge-

lijk ook de Sheriff van eik Diilriél alle zulke

gecertificeerde Copijen, bij hem ontvangen, me-
de ten minilen 1 7 dagen voor den iaatilen woens-
dag van Mey, ter Secretarij van dit Geraeene-

nebcst zal moeten behandigen.

De Jnwooners der Plantagien , welke niet

gdncorporeerd zi]Vi^ gequalificeerd zi]ndQ. of zul-

lende zijn zo ais deze Conllitutie vermeldt, en

dis



èiQ gemagtigd en gelast zijn of zullen ^ijn om
publijcque belastingen tot onderftand der Re-

geering zich onder henzelve op te leggen , zul-

len eevenecns gerechtigd zijn tot het flemmen

van R.aadsheeren en Senateuren in de Planta-

gienj daar zij woonagtig zijn, als de Steeliü-

den in hunne refpeclive Steeden» De Verga-

deringen in de Plantagien zullen ten dien einde

jaarlijks gehouden worden ;, den eerflen maan-

dag in April, op zodanige plaats in de refpcéli-

ve Plantagien, als de Bijzitters daar toe zullen

bellenimen; welke Bijzitters hetzelfde gezag

zuhen hebben om de ilemgerechtigdcn op te

roepen;, de (temmen op teneemen en opteteke-

neo , als de SdèBmen en Secretarisfen in de re-

fpeélive Steeden , alles overeenkomflig deeze

Conftitutic ; en alle andere Lieden , die in on-

g^incorporeerde Piaatfen woonen {gequalificeerd

als hier boven \s vermeld ) die door 'de Bijzit-

ters van eene nabij gelegene Stad of Plaats ge-

taxeerd zijn zullen tot onderftand der Regee*

ring , zuilen mede het recht hebben om te

ilemmen in de veri<:iezing van Raadsheeren ea

Senateuren in die Stsd of Plaats ^ daar zij éooE

bovengemelde taxatie onder begieepcn zijn ; en

de Bijzitters van die Stad of Plaats , daar zij

getaxeerd zijn , zullen hen mede de tijd en

plaats van bijeenkomst ten dien eiade moeten

bekend makken.
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I I I.

En, om de verkoozene Raadsheercn op êeti

laatften woensdag iii' Mey jaarlijk^behoerlijk te

doen bijeenkomen, zal de Gouverneur met vijf

Leden van den Staatsraad , inder tijd , zo fpoedig

mogelijk de overgezondcne Copien van boven-

gemelde Aanteekeningen of Lijden van Stem-

men onderzoeken ;, en 14 dagen voor dengemel-

den dag zal bij zijne Beroepings brieven afzen-

den aan zulke Perfoonen ^ als hem zal blijken door

eene meerderheid van ftemmen verkozen te

zijn, om op den gemeiden dag te compareercn ,.

en ingevolge van dien hunne plaats in den Se-

naat te neemen; mits dat evenwel voor het eer-

fte jaar de gemelde Lijllen van flemmen zullen

onderzogt worden door den Prefident en vij^

Leden van den Staatsraad der voorige Regee-

ringsvorm, en dat de Prefident mede voor het

eerfle jaar op dezelfde wijze zijn Beroepings-

brieven zal zen den aan zodanige lieden , die ver-

koren zijn zullen, om hunne plaatfcn te neemcB

als hier boven is gemeld.

I V.

De Senaat zal bij eind -oordeel zonder eenig

iiooger beroep beilisfen in gefchilleh omtrent

de Verkiezingen , Stemmen en q.uaHficatien vam

haare eigene Lceden^ ^0 als door de Confii-

tntie



tutie is aangewezen : En de Senaat zal op den

gemelden laatften woensdag in Mey jaarlijks

vastllellen en verklaaren^ welke perfoonen 'er

in elk Diftricl bij meerderheid van Hemmen tot

Kaadsheeren verkozen zijia : En , in geval het

zal blijken, dat in het een of ander Diftricl het

yolle getal van Raadsheeren niet zal zijn geko-

zen , door eene meerderheid van ilemmen

,

zal dit gebiek op de volgende ^^ijze vervuld

worden: Namelijk, de Leden van de Kamer

der Reprejentanten en zodanige Raadsheeren 3

als voor verkoren zullen zijn verklaard , zullen

de naamen opneemen van zulke Heden , die be-

vonden zullen worden , in dat zelfde Diftriél

( daar dit gebrek plaats heeft ) de meefte Hem-

men gehad te hebben , en egter niet verkoren

zijn. Het getal dezer naamen zal dubbeld zijn

moeten van het getal van Raadsheeren ^ die

'er nog vereischt worden ^ indien 'er zo veele

geflemd zijn zullen , en uit deezen zullen zij bij

beflootene briefjes verkiezen zo veele Raads-

heeren , als 'er vereischt worden , om in dat

Diftriél de vacante plaatfen te vervullen. Op
deeze wijze zullen alle zodanige vacante plaat»

fen in den Senaat worden vervuld, in elk Di-

flrid van dit Gemcenebest : En op dezelfde ma-
nier zullen alle plaatfeo inden Senaat, die door
het affterven of vertrek uit deezen Staat van
een of eenige Raadsheeren zullen open vallen

,

M 3 ifsr^^
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vervuld worden , na dat zodanige plaatfen voor
vacant zullen verklaard zijn.

V.

Niemand zal tot Raadsheer kunnen gekozen

te worden 5 als die uit eigen hoofde bezitter is van

een Eigen - erf binnen dit Gemeenebest , ter waar-

de van 300 Ponden ten minften, of van roe-

rende goederen ter waarde van 600 Ponden , ten

minden, of van bijde ter waarde van dezelfde

fomma, en ten zij hij den tijd der vijf laatfte

jaaren voor zijne verkiezing een Inwooner van

dit Gemeenebest geweest zij ^ en ook ten tijde

van zijne Verkiezing een Inv/ooner zij van het

Diftridl;, waar voor hij tot Raadsheer gekozen

V L

pe Senaat zal de magt hebben om zich zelve

te adjournetrcn , mits zodanig reses niet langer

zij dan den tijd van twee dagen op een maal.

V I I.

De Senaat zal zijnen eigen Prefident verkie-

zen , zijne eigene Ollicieren en Amptenaaren

benoemen , en zelve de regelen bepaalen , die

Hij in zijne Vergaderingen en handelingen zal

'm ast neemen,
< VIII,



V I I I.

De Senaat zal een Gerechtshof zijn bekleed

met volkomen gezag tot het hooren en vonnis-

fen over alle aanklagtcn , die door de Kanier der

Reprefenta?iteji worden ingebragt tegen een of

meer Amptenaaren van dit Gemeenebest over

wangedrag of kwaad befliuir in hunne ampten \

Maar^ eer zij tot het houden van eene rechts-

pleeging over eenige aanklagte^ hoe ook ge-

naamd, overgaan, zal aan de Ledenvan den Se-

naat refpeéi:ivelijk den eed worden afgenomen

,

dat zij de zaak in questie opregt en onpartijdig

zullen onderzoeken en daarin uitfpraak doen,

overeenkomflig met 't geen bejiveezen zal v/or-

den. Hunne vonnisfen zullen egter niet verder

ftrekken dan om den befchuldigden van zijn

ampt of ampten te ontzetten , en hem voor

onbekwaam te verklaaren omeenige bediening 5

waar aan een vertrouwen of voordeel ver-

knogt is 5 in dit Gemeenebest waar te neemen :

Maar de Perfoon^ op deeze wijze verweezen ,

zal egter bloot ftaan om op nieuw aange-

klaagd, te regt geileld, gevonnist en geflraft

te worden ^ overeenkomflig de Wetten des

Lands.



IX.

Niet minder dan i6 Leden \m den Se^

saat zullen 'er vereischt worden , om eene

Vergadering tot behandeling vanzaaken te hou-

EER-
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EERSTE HOOFDSTUK,

E R D E A F D E E L I N G^

Van de Kamer der Reprefentanten.

Art. I,

r zal in de Wetgevende Magt van dit Ge^

meenebest een Ligchaam zijn, 't welk het Volk
7/Areprtfenteeren (of verbeelden), en jaarlijks

zal verkoozen worden , gevestigd op het grond-

beginzel van gelijkheid.

I L

En , ten einde deeze Reprefentatie der Bur-

ren van dit Gemeenebest met der daad naar de

regel van gelijkheid ingericht zij , zal elke gein^

corporeerde Stad, waar in men 150 Koppen telt^

die taxen betalen , éénen Reprefmtant mogen
benoemen; elke geïncorporeerde Stad of Plaats,

welke 375 Koppen bevat, die taxen bctaalen,

zal twee Reprefentanten mogen benoemen : Elke

geïncorporeerde Stad of Plaats, welke 600 Kop-

pen bevat , die Taxen betalen , zal drie Re^re-

fentm2ten mogen benoemen ; en zo voortgaan-
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^e zal eïke geïncorporeerde Stad of Plaats voor

dk.getaLvan.2.25 Koppen, die taxen betaalen

,

boven de hier boven bepaalde, ook telkens e'éne

^eprefentant meer mogen benoemen ; onder dee-

ze voorwJiarde egter^ dat elke Stad of Plaats

die nu reeds geincorporeerd is , fchoon ze g^tn

150 Koppen , die taxen betalen , binnen haa-

ien omtrek tellen kan , één Reprefcntant zal mo-

gen benoemen ; maar na deezen zal gcene Plaats

geincorporeerd worden met het daar aan ver-

fenogte voorrecht van een Reprefentant te kie-

zen 5 ten zij ze 150 Koppen, die taxen beta-

len, haaren omtrek tellen kunnen. En de Ka-

mer der Keprefentanten zal de magt hebben,

©m van tijd tot tijd zodanige Steeden in geld-

boetens te beflaan, als nalatig zullen bevonden

worden in het verkiezen en 't overzenden der

Ijenoeming van Leden , overeenkomllig deeze

Confiitutie,

De onkosten van de rijs naar de Algemeens

Vergadering , en de te rug rijs naar huis, eens

in elke Sesfie^ en niet meer, zullen komen ten

lasten van het algemeen , en uit de publycque

Tbefaury betaald v/orden aan elk Lid,. die ^ naar

liet oordeel van de Kamer, 'er zo vroeg ver-

fchijnt als mogelijk is^ en niet vertrekt zonder

¥erlof.

I I I.

3Elk Lid van de Kamer deï Representanten

zé
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zal gekozen worden bij fcliriftelijke ftemming i

Hij zal ten minden e'én jaar voor zijne benoe-

ming een Inwooner van de Plaats, daar hij ver-

kozen wordt, moeten geweest zijn, en te ge-

lijk in perfoon eigenaar moeten zijn van een Ei-

gen-erf ter waarde van loo ponden of van eenig

andere goederen , die taxen onderhevig zijn 9

ter waarde van 200 ponden , alles in de Plaats

daar hij tot Reprefentant gekozen wordt ^ en

hij zal daadelijk ophouden een Reprefemant te

zijn 5 zo dra dra Ijij niet meer gequalificeêrd is

ds boven,

IV.

. Elk mansperfoon een en twintig jaaren oud,

die in eenige bijzondere Stad van dit Gemeene-

best , ten minden een naast voorgaand jaar , woon-

agtig is geweest , die in zodanige Stad een vrij

Eigen -erf bezit, 't welk hem jaarlijks 3 pon=

den aan Revenuen opbrengt , of die eenigen ei-

gendom bezit ter waarde van 60 ponden, zal

het recht hebben om te flcmmen in de verkie-t

xing van een of mQ.tï Reprefentafiten voor debo*

Vengemelde Plaats,

V.

De Leden van de Kamer der Reprefentantm

zullen jaarlijks gekozen worden in de maand

Meya



MeV;, en wel ten minften lo dagen voor den

laatitcn woensdag in die maand.

V I.

De Kamer der Keprefentanten zal de groote

Raad van onderzoek (^Inquest^ van dit Gemee-

nebestzijn; en alle aanklagten , die door het

zelve gedaan worden , zullen gehoord , gerech- -

telijk 'onderzogt , en gevonnist worden door

den Senaat.

, V I I.

Alle Bills of Kefolutien tot het opleggen van

eenige lasten moeten hun begin neemen in de

Kamer der Reprefentanten ; maar de Senaat mag
daarin eenige veranderingen voorftellen, of be-

houdens die veranderingen daarin toeflemmen

^o als in alle andere Refoliitien,

V I I L

. De Kamer der Reprefentanten zal de magt

liebben, om zig zelfs te adjourneeren ; mits zo-

danig P^eces niet langer duure dan de. tijd van

3 dagen op eenmaal.

IX,

Niet minder dan óo Leden van de Kam.er der

Re-



Rfprefentanten zullen 'er vereischt worden, om
eene Vergadering te houden tot veirigting vaii

zaaken.

X.

De Kamer der Reprefentantm zal de eenige

Rechterzijn in gefchillen over de ver-iezingen,

benoemingen, en qualificatlen van haare eigens

Leden , 20 als door de Confikutie is aaiigewee-

zen; zij zal zelve haaren eigen Spreeker kie^

zen^ zelve haare eigene Officieren en Ampttnaa-

ren benoemen, en zelve de regelen en ordeis

vastfteilen waar na zij zig in 'haare Vergaderin-

gen en handelingen zal gedraagen : De Kamer

zal het gezag hebben, om door gevangen- ftel-

ling te flrafFen alle en een iegelijk, die geeiï

Lid derzelve zijnde zig zal fchuldig maakea

aan oneerbiedigheid jegens de Kamer door een

ongefchikt of hoonend gedrag in derzelver te-

genwoordigheid gehouden, of die in de Stad,

daar de Algemeene Vergadering zit , en terw'^l

dezelve werkelijk vergaderd is, eenig kwaad

zal drijgen jegens het leven of de goederen vaa

een der Leden, wegens iets 't geen gezegd of

gedaan zijn mogt in de Kamer, of die iemand

van de Leden daarom met geweld zal bejege-

nen, of zelve die zal aanvallen of ophouden of

arrefteeren een getuige of eenig ander Perfoon,

die van wegen de Kamer gelast is om aldaar te ^

verrciiijnenj 't zij in het gaan of in het terug-

iiee«
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keeren , of die eenig Perfoon ^ op order van dê

Kamer gearrefieerd ^ zal doen vrijlaaten. Geen

Lid van de Kamer der Reprcfentanten zal gear-

refteerd worden of genoodzaakt zig te verbor-

gen wegens eenig ordinair Proces ^ geduureRde

het gaan naar en het terugkeeren van het te-

genwoordig zijn bij de Algemeene Vergadering.

X I.

De Senaat zal in gelijke gevallen ook dezelf-

de magt en gezag hebben; en de Gouverneur

en Staatsraad zullen in gelijke gevallen mede
die zelfde magt tot flrafFen hebben , mits egter

dat zodanige gevangen -ftelling^e op een bevel-

fchrift of order van den Gouverneur, Staats-

raad, Senaat, of Kamer der Reprefentantenvooï

een der bovengemelde misdrijven, niet langer

dinire dan een termijn van 30 dagen.

De Senaajt en de Kamer der Reprefentamen

zullen gerechtelijk mogen onderzoeken en von-

nisfen in alle gevallen daar het op hunne rech-

ten en privilegiën aankomt , en waar in zij vol-

gens de Confiitutie recht hebben , om dezelve ge-

rechtelijk te onderzoeken, 't zij door Gecom-

mitteerdens uit hun Corps , of op zulke andere

wyzen , als zij refpecliveÜjk best zuilen oordee-

ien.

TWEE-



TWEEDE HOOFDDEEL,

Over de Uitvoerende Magt.

EERSTE AFDEELING.
Gouverneur.

Art. I.

jL#aar zal een opperfle uitvoerende Magi-

ftraatsperfoon wezen , die genoemd zal wor-

den DE Gouverneur van 't Gems e-

N E B E S T VA N M A S S A C H U S E T T S ; en wiCHS

titul zal wezen — zijn Excellentie.

I I.

De Gouverneur zal 's jaarlijks worden geko-

zen : En niemand zal tot dit ambt verkiesbaar we-

zen 5 ten zij hij ten tijde der verkiezing reeds

zeven jaar een Inwooner van dit Gemeenebest

geweest zij ; ten zij hij terzelver tijd onder de

flemgerechtigden geteld worde , uit hoofde van

\ bezit in zijn eigen naam van een vrij goed

van looopond in den omtrek van dit Gemeene-

best ^ en ten zi.] hij verklaare van den Christelijke

Godsdienst beüidenis te doen.
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I I I.

Die geenen , welke bevoegd zullen wezen oiii

tot de verkiezing van Raadsheeien en Reprc-

fentanten in de verfchillende Steeden van dit Ge-

méenebest re ftemmen, zullen in ecne Vergade-

ring tot dit oogmerk 's jaarlijks aangelegd-, op
den ecrften maandag in April hunne Hemmen
ter verkiezing van een Gouverneur aan de fge-

kooren Mannen opgeven, welke in deeze Ver-

gadering zullen voorzitten; en de Stads -Secre-

taris zal, in de tegenwoordigheid en met hulp

der Gekoren - mannen , in de opene Volksverga-

dering de flemmen uittrekken en tellen , en een

lijst der geftemde perfoonen maaken, met 't ge-

tal der ilemmen voor elk perfoon tegen over des-

zelfs naam: Hij zal insgelijks een echte aante-»

kening hier van in de Stads -Registers maaken

^

en eene openlijke verklaaring hier van in de ge-

melde Vergadering doen: En hij zal, in de te-

genwoordigheid der Inwooners Copien van de

gemelde Lijst, bij hem en de Gekoren -mannen

getekend, verzegelen en ten minden dertig da-

gen voor den laatften woensdag in Mey aan den

Sheriff V9n het Graaffchap zenden : En de She-

riff zü dezelve aan het Comptoir van den Se-

cretaris overzenden, ten minPcen i;r. dagen voor
,

den vooriz. laatften woensdag in Mey, of an*>|

ders zullen de Gekoren -mannen moeten zorg i

dragen dat dezelve LJjIkn ten Comptoiie van



den Secretaris van 't Gemeenebest , zeventieri

dagen voer den gemelden dag. worden gezon-

den : De Secretaris zal dezelve voor den Senaac

€n de Kamer der Reprefentatiten ^ op den Iaat-'

ilen woensdag in Mey , om door hun onder-

zogt te worden 5 open leggen : En in gevalle

eener verkiezing bij de meerderheid der ftem-

men, volgens de ingekomen Lijften, zal de be-

noeming door hun verklaard en bekend gemaakt

worden : Maar , indien niemand de meerderheid

van ftemmen zal hebben , zal de Kamer der Kt'

'prejentanten :, bij befloten briefjes twee , uit de

vier perfoonen kiezen , welken het hoogde ge-

tal van Hemmen hadden , indien 'er zo veelen

ilemmen hebben gekregen ; dcch , indien an-

ders, dan uit het getal der gefceniden, en ^lO.

twee dus gekozen perfoonen op nieuw tot den

Raad zenden : Waar na de Raad zal voortgaan ^

om bij befloten briefjes een te kiezen , die Gou-
verneur zal verklaard worden.

IV.

De Gouverneur zal de magt hebben , om naar

zijn goedvinden de Raadsheeren van 't Gemee-

nebest in de tijd 5 van tijd tot tijd, te vergade-

ren en bijeenteroepen ; en de Gouverneur zal

en mag met de gemelde Raadsheeren , of ttx\,

minften met vyf derzelver, van tijd tot tijd .een

Raad houden 3 om de zaeken van 't Gemeene-

N best*



best, overeenkomftig de CoTiflitiitie en Wetten

van den Lande j in orde te houden en te be-

ftuuren.

V. •

De Gouverneur zal p met goedkeuring van

den Raad , de rnagt en 't gezag hebben , om

,

geduurcnde de zittinc^van de Al c-cmcene Verga-

dering;, dezelve optefchorten of uiLteftellen tot

een zekeren tijd, zo als de twee Kamers zullen

verzoeken ; als mede om dezelve daags voor

den laatften woensdag in Mey te doen fcheiden

,

voorts om bij 't Reces (of afweezen) van ge-'

melde Vergadering, dezelve van tijd tot tijd

'iiitteflellen, maar niet langer dan negentig da-

gen voor elk Reces ; en om dezelve vroeger

dan de tijd der opfchorting of van 't uitftel we-

der bijeen te roepen , indien het welzijn van -het

Gemcenebest zulks zal vereifchen : En , in ge-

valle dat eenige bèfmettelijke ziekten in de plaats,

in welke de Vergadering gev/oon is van tijd tot

tijd bijeen te komen, regeerden , of dat 'er eeni-

ge andere oorzaak ware, door welke de gezond-

heid of het leven der Leden mogt in gevaar

raaken , door zich derwaarts te begeven , mag
hij eenige andere meer gefchikte Plaats in den

Staat voor die zitting kiezen.

De Gouverneur zal gemelde Algemeene Ver»

gadering 's daags voor de.n laatilen woensdag

in Dslcy van een doen fcheiden.

VL
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V I.

In geval van veiTcliillen tusfchen de twee Kü.-*

iiiersj -met betrekking tot de noodzaakelijkheid

én gefchiktheid der cijd van oprchorting of uk^

ftel, zal de Gouverneur, met kennis van den

Raad, het recht hebben, om de Algemeene Ver-

gadering op te fchorten of uit te (lellen , dog
niet langer dan negentig dagen, als hij zal oor-

deelen ten mceften nutte van het gemeen wel-

zijn te (urekken,

VIL'

De Gouverneur van dit Gemeenebest in dë

tijd zal de Commandam en C/>(?/ wezen van de

Land en Zeemagt, en van alle de Krijgsbenden

van den Staat te water en te land, en zal vol-

komen raagt hebben , om zelfs , of door eenig

Bevelhebber, of ander OiSder of Officiers de

Krljgsheden en de Zeemagt van tijd tot tijd te

oefenen, te onderrichten en te beftimren, en

5

ter bijzondere verdediging en veiligheid van 't

Gemeenebest, deszelfs ïnwooners op te ontbie-

den en in de wapenen te brengen, zich aan der-

zelver hoofd te plaatfen, hen te leiden, en met

hun tegen te gaan, terug te drijven, weerftand.

te bieden 5 uit te jagen en te vervolgen dooï

geweld van wapenen , zo te water als te land 5

binnen of buiten de paaien van het Gemeene-

N a best.
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hQ;^t 5 en dus , om om te brengen , te verdaan ^

en 5 zo 't de nopd vordert, te verwoeden en on-

der te brengen, op alle geoorloofde wiizen,

door ondernemingen en middelen, hoe ook ge-

naamd, allen en een' iegelijk perfoon of perfoo-

nen, als, in vervolg van tijd, op eerie vijarde-

lijke wijze de verwoefting, over^veldiging, ver-

lies" of fchaade van dit Gemeenebest zullen trag-

ten teweeg brengen; om de Militaire Rechtsplee-

ging te voeren over de Land en Zeemagt, en

over de Landmilitie, in daadelyken dienst , in

tijden van oorlog of inval, als ook in tijden van

oproer, door de Wetgevende Magt voor zo-

daanig verklaard, als de gelegenheid noodzaa-'

keiijk zal vorderen ; voorts om door alle moge-

lijke wegen en middelen , allen en een iegelijk

met hunne /Ichepen, wapenen, ammunitie^ en

andere goederen , te vatten en aan te houdeii.,

die op eene vijandelijke wijze een inval zullen

doen in 't Gemeenebest, of 't zelve zullen trach-

ten te bemachtigen , te overweldigen , of te

fchaaden.

En zal de Gouverneur met alle deze en andere

magt, tot de ambten van Capitein - Generaal en

Commandant en Chef en Admiraal betrekkelijk,

bekleed z'gn, om dezelve te oefenen overeen-

komllig de regelen en fchikkingen der ConJHtU'

tk en de Wetten van den Lande, en anders

niet.

Behoudens echter, dat de gemelde Gouver»
• ncur



sieiir niet zal vermogen uit hoofde zijner magt

door deze Conjlhutie hem reeds vergund, of

,in 't vervolg bij de Wetgevende Magt verder te

vergunnen in vervolg van tijd eenigen der In-

wooners van dit Gcmeenebest te vervoeren, of

te verplichten om buiten deszelfspaalen te trek-

ken, zonder hunne vrije en vrijwillige toeflcm-

ining i of dè toeflemming van de Algemeens

Vergadering; uitgezonderd zo verre als nood-

zaakeiijk; mogte wezen, om te trekken of ora

hen te land of te water te vervoeren, ter ver-

dediging van zulk een gedeelte van den Staat;,

tot 't welk zij anders niet gevoeglijk een toe-

gang zouden kunnen vinden.

V I I L

Het recht van Pardon, uitgezonderd van per-

foonen, welken voor den Raad bij eene befchul-

digingvan de Kamer overtuigd zijn, zal in den

Gouverneur , bij en met - de goedkeuring van

zijnen Raad , berusten : Maar geen Brief van

Pardon, door den Gouverneur met toeilem-

ming van den Raad gegeven , voor de over-

tuiging, zal de Partij, die zich daarop beroept,

te Ifade komen , niettegenftaande eenige alge-

meene of bizondere daar in vervatte uitdrukkin-»

gen , welke de misdaad of misdaadenbefchrijveii^

welker vergiffenis bedoeld was,

N 3
"
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IX.

Alle Gerechts - Officieren 5 de Procureur-Gene-

raal , de SoUiciteiir- Generaal, ?L\\t Sherifs ^ zul=

ken^ die de Lighaamen fcliouwen , of Testa-

menten goedkeuren, zullen door den Gouver-

neur benoemd en aangefteld worden ;, bij en met

de goedlceuring en toeilemming van den Raad;

en zulR cene benoeming zal door den Goiiver-

ïieor gefchieden, ten minften zeven dagen voor

4e aanfteiling.

De Capiteineii en fubalterne Officieren der

Landmilitie zullen gekozen worden bij de ge-

fchrevene ftemmien der manfchappen der refpec-.

tive Conipagnien van een en twintig jaaren, en

daar boven, volgens de Alarm -Lijst.

De Hoofd- Officieren der P^egimenten zullen

gekozen worden bij de gefchreven ilemmen der

Capiteinen en fubalterne Officieren der refpecli-

ye Regimenten : De Brigadiers zullen op gelij-.

ke wijze door de FIoofd - Officieren der reipeéli-

ve Brigades worden gekoren : En zulke Offi-

cieren , dus gekozen, zullen hunne Ccnmiisfien

van den Gouverneur, welke hunnen rang zal

•^aanwijzen, ontvangen.

De Wetgevende Magt zal door vaste Wet-

|cn de tijd en wijze van de bijeenkomst der Ver-

kic»
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lilczers 5 van de verzameling der ftemmen , en-

van de bekendmaking- der verkoren Officiers aan

'

den Gouverneur, bepaalen.

De Generaal -Majoors zullen door den Raad

en de Kamer der Reprefemanten aan.^'eileld v/or-

den; hebbende elk van die twee Kamers eene

weigerende flem tegens de ander; en zij zullen

van den Gouverneur hunne Commisfien ont-

vangen.

Eii;, indien de Verkiezers der Brigadiers,
~ Hoofd Officiers , Capiteins of fubalterne Ofii-

cieren , zullen verzuimen of weigeren de Ver-

kiezing te doen, na behoorlijk te zijn verwit-

tigd, volgen de wetten in de tijd ;,~ dan zal de

Gouverneur met zijn Raad bekwaame perfoo-

iicn , om die posten te bekleeden , aanfteileii.

Geen Officier, met eene behoorlijke Commis-
fie om 't bevel over 't krijgsvolk te voeren

voorzien , zal van zijn post mogen ontflagcn

worden, dan op 't verzoek der 'beide Ksmers

aan den Gouverneur , of by eene rechtspleging

van Krijgsraad, volgens de Wetten van hetGe-

iueenebest in de tijd.

De Commanderende Officieren der Regimen-

ten zullen hunne Adjudanten en Quartiermee-

•ilcrs,- de Brigadiers hunne Brigade -Majors ,

de .Generaal - Majors hunne Aide - de - Camps

,

en de . Gouverneur zijnen Adjudant - Generaal

aanitellen.

De Gouverneur zal , met het advis van d^Q.\\

N 4 Kaadj



Raad, alle de Officieren der Continetitach Ar-

mé aanflelieii, welken bij de Vereeniging der

Vereenigde Staaten is vastgefceld dat dit Ge-

meenebest zal benoemen^ als insgelijks allé Offi'

eieren der Forten en Sterkten.

De verdeeiing der Landmiiitie in Brigades,

Regimenten en Compagnien;, welke in gevol-

gen de thans in kragt zijnde Militie -wetten ge-

maakt is 5 zal beichouwd worden als de gefóhikt-

fte verdeeling der Landiïiiiitie van dit GemeenC'

pebest, tot dat dezelve deer eene volgende Wet
2al veranderd worden,

X L

Geene Penningen zullen uit de Schatkarne?

van dit Gemeenebest geligt of uitgegeven w.or-

den (uitgezonderd zulke Sommen ^ als welke

gebruikt worden ter uitlosfing van fchuldbrie-

ven of bankbrieven der Threforie , of om hier

uit voortfpruitende intzresfcn te betaalen) dan

uit kragte van een order door den Gouverneur

'm de tijd geteekend, met kennis en toeflemming

van den Raad, voor de jioodwendige verdedi-

ging en onderftand van dit Gemeenebest en

voor de befcherming en bewaaring van deszelf?

Inwooners, volgens de ABm en Refolutien van

Öe Algemeene Vergadering,

XIL
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X I I.

Alle publieke Collegien 5 de Commisfaris - Ge-

neraal , alle Officieren ^ die 't opzicht hebben

over publieke magazijnen en voorraadplaatzen^

aan die Gemeenebest tocbehoorende , en alle

Commandeerende Officieren van deszelfs Forten

en Garnifoenen , zuilen plichtshalve zonder

opontbod eens alle drie maanden, en zo dik-

werf als zij door den Gouverneur ontboden wór-

den, aan hem verflag doen van alle goederen,

voorraad, proviiie, ammunitie^ gefchut met 't

toebehooren , klein' geweer en verder Equipa-

gie, en allen anderen gemeenen eigendom ^ aan

hunne zorg toevertrouwd , onderfcheidende de

hoeveelheid ,
getal , hoedaanigheid en zoort

van elk in 't bizonder :, met den toeftand van

zulke Forten en Garnifoenen : En die zelfde

Commandeerende -Officier zal^ des gevorderd,

aan den Gouverneur echte en naeuwkeurige Plans

van zulke Forten, van 't bijgelegen land of zee,

en aanliggende Haven of Havens geven.

En de gemelde Collegien , en alle publieke

Officieren , zullen alle brieven , berichten en ver-

flandhoudinge to6 't gemeen welzijn behooren-

de, welke tot hun in 't bizonder gericht zullen

wezen, in de handen van den Gouverneur (tel-

len, zo dra als zij dezelven zullen hebben ont-

vangen.

N 5 %X\%
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XIII.

Dewijl 't gemeen welzyii vordert ^ dat de

Gouverneur niet zij onder eenigen onbehoorlij-

ken invloed van eenigen der Leden van de Al2;e-

meene Vergadering, door van hen af te hangen ^

ten opiigte van zijn onderhoud, op dat hij in'

alle gevallen met volkomene vrijheid voo^ het

gemeen welzijn moge handelen ; — dat zijne

aahdagt van dit voorwerp niet noodzaakelijk af-

gewend worde tot sijne huisfelijke zaaken ;
—

dar hij de waardigheid van het Gemeenebest in

zijn Charaéter van deszelfs eerilen Magiitraats-

perfoan handhave ; is 't noodzaakelijk , dat

hij een aanzienelijk vastgeileld inkomen , van

eene bepaalde en beftendige v/aardij , rijkelijk:

toereikende voor deze oogmerken , en door vas-

te Wetten bepaald , geniete: En 't zal een der

eerfte handelingen van de Algemeene Verga-

dering, na den aanvang étzo^ï Confiitutie ^ we-

zen om eene zodanige bezoldinge door een

Wet vast te ftellen.

Er zullen insgelyks vaste en eerlijke bezol-

dingen door de Wet vast gefield worden voor

de Rechters van 't Opperst Gerichtshaf.

En, indien 't mogt blijken , dat cenige der

voorgemelde dus vastgeftelde bezoldingen on-

voldoende Avaren , zullen zij van tijd tot tijd

naar goedvinden van de Algemeene Vergadering

vermeeidcrd worden.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK,

TWEEDE A F D E E L I N G,

Luitenant - Goiivernetir.

HH

Art. L

jj^rzal 's jaarlijks een Luitenant - Gonverneiir

van 't Gemeenebest van M&sfachiifetts-Bay ^

wiens titiii zijn genade zal wezen, geko-

ren worden , en die in 't fliik van godsdienst,

eigendom, en verblijf in het Gemeenebest, de-

zelfde vereischten met den Gouverneur zal moe-
ten hebben : — En de dag en wijze zijner verkie-

zing, en de vereischten der Verkiezers, zullen

dezelfde wezen, als welke inde verkiezing der

Gouverneurs gevorderd worden. Het overzen-

den der Hemmen voor dezen Ambtenaar en de

bekendmaking van deszelfs verkiezing zullen op
dszelfde wijze gefchieden: En, indien 'er nie-

mand wordt gevonden , die de meerderheid der

overgezondene ftemmen heeft, dan zal de va-

cai'jte plaats vervuld worden door den Senaat
en de Kamer der Reprefemanten ^ op dezelfde

wijze als de Gouverneur wordt verkoren, in ge-

valle 'er niemand de meerderheid der ftemmen

van 't Volk hebbe om Gouverneur te wezen.
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I I.

De Gouverneur, en in deszelfs afwezenhcid

4e Luitenant -Gouverneur, zal Prefident van

den Raad zijn , maar in denzelven geen flem

hebben : En de Luitenant - Gouverneur zal al-

tyd een Lid van den Raad zijn , behalven wan-

neer de plaats van Gouverneur zal open wezen,

I I L

Wanneer de plaats des Gouverneurs zal open

wezen, uit hoofde van deszelfs dood of afvve-

zenheid uit het Gemeenebest, ofanderfins, zal

de Luitenant -Gouverneur in der tijd
, geduu-

rende die vacature, alle de plichten des Gou-
verneurs moeten vervullen, en alle magt en ge-

zag hebben en oefenen , met welke de Gouver-

neur bij deze Confiitutie bekleed is, indien hi]

daadelijk tegenwoordig was.

TWEE?
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TWEEDE HOOFDDEEL,

DERDE AFDEELÏNG,
De Raad^ en de wijze om de verkiezingen

hij de ÏVetgevende Magt te regelen.

Art. L

JL/ii^r zal een Raad wezen, om den Gou*
Veineur in 't uitvoerende gedeelte van 't Stasts-

belluur te raaden, en beflaan uit negen Perfoo-

neupbehalven den Luitenant- Gouverneur, wel-

ken de Gouverneur in der tijd nlagt en gezag

zal hebben om naar -welgevallen van tijd tot

tijd. te doen vergaderen en bijeen te roepen. En
de Gouverneur zal en mag met de gemelde

Raadsheeren , of ten minilen vijf derzelver, van

tijd tot tijd eene Raadsvergadering houden , om
4e zaaken van het Gemeenebest te befchikken

en te befluuren, volgens de Wetten van den

Lande.

I I.

Negen Raadsheeren zullen 's jaarlijks uit de

overgezonden perfoonen voor Raadsheeren en

Senateuren, op den laatfcen woensdag in Mey,
door de gezaraentlijke beflooten Briefjes der Se-

naten-
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HatenrÊn eü Kepreftntanten :>m een vertrek-ver'^

gaderd , worden gekoren : Eh , in geval 'er bij

de eerfte verkiezing geen vol getal van negen

Perfoonen , die eene plaats in den Raad willen

aanneemen , mogt gevonden . worden 5 zal dit

gebrek door de gemelde verkiezers uit het lig-

chaam van 't gantfche Volk aangevuld worden 5

en het getal der overgebleven Scnateuren zal

den Senaat voor het jaar uitmaaken. Be plaat-

fen der perfoonen ;, " in dezer voegen uit den

Senaat gekoren 5 en de bediening aanvaardende,^

zuilen in den Senaat open blijven,

I 1 I

De Raadsheeren zullen , in de burgerlijke or-

deningen van het Gemeen cbest, in rang op deii

Luitenant - Gouverneur volgen.

I V.

Niet meer dan twee Raadslueren zullen uit'

elk DïjiriÜ van dit Gemeenebest worden ge-

jkoreit.

V.

"Do. Réfolutle?i QVi Advifenvw^ den Raad.zul^

len in een Register geboekt, en door de tegenj

woordige Leden getekend worden ; en dil

Boek zal altijd kunnen opgeischt worden dooi

beide



beide de Kamers der Wetgevende Magt ; efi

elk Lid van deii Raad zal zijne meening, met

de Refolutie der meerderheid ilrijdig ^ mogen
doen optekenen.

V L

Wanneer het Ambt van den Goiiverneiir efi

Luitenant -Gouverneur zal open wezen, uit

hoofde van dood , afwezigheid of anderzints 3

dan zal de Raad of deszelfs grootst gedeelte in

dien tusfchen tijd volkomen magt en gezag heb;

ben 5 om alk en een iegelijke handelingen ^ zaa-

tei of dingen te doen en ter uitvoer te bren-

gen, als de Gouverneur óf de Luitenant - Gou-

verneur , uit kracht étztï-ConJïimtie zoude ver-

mogen of kunnen doen of uitvoeren , indien

zij beiden of een hunner in perfoon tegenwooi^

dig waren.

VIL

En, aangezien het zoude kunnen gebeuren

5

dat de verkiezingen , welke volgens deze Co7t-

fiimtie moeten gedaan worden 's jaarlijks op den

laatften woensdag in Mey, door de twee Ka-

mers der Wetgevende Magt^ op dien dag niet

volledig waren, mogen de gemelde verkiezin-

gen van dag tot dag geadjoiirneerd worden , tot

. dat zij volledig zullen wezen : En de orde der

ver-
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verkiezingen zal in dezer voegen zyn : Eerst

zullen de opene plaatfen in den Senaat, indien

'er eenige zijn, vervuld worden: Dan moeten

de Gouverneur en Luitenant- Gouverneur ver-^

koren worden , indien het Volk zelve die niet

verkoren heeft aantcftellen : En_ren laatften zul-

len de twee Kamers overgaan om den Raad te

verkiezen.

TWEEDE HOOFDDEEL,

VIERDE AFDEELING,
Secretaris^ Threforier ^ Commisfaris^ enz.

Art. L

e Secretaris , Threforier , en Ontvanger]

Generaal , en de Commisfaris-Generaal , de No-

tarisfen- Publiek 5 en Admirahteits- Bedienden,,

zullen s jaarlijks gekoren worden door dege-

zamentlijke beflotene Briefjes der Senateuren en

Keprefentanten in een vertrek. En, op dat de

Burgers van dit Gemeenebest van tijd tot tijd

mogen verzekerd zijn , dat de overblijvende

penningen in de gemeene Schatkist , na het

inkomen en betaalen der pubUeke rekeningen

hun eigendom zijn , zal niemand langer dan

vijf



vijf ngtereenvolgende jaaren als Threfoïier es

Ontfanger Generaal verkiczelijk wezen.

I I.

ï)e Registefs van hét Getneeiiebest zullen iü

bewaaring blijven in het Comptoir van deii

Secretaris, die zijne Subftituten mag aanftellen,

voor welker gedrag hij zal verantwoordelijk

zijn; en hi] zal den Gouverneur en Raad^ dert

Senaat, en de Kamer der Rep-efentanten in per*

foon of bij zijne Subdituten opwagten , na zij

't refpe&helijk zuilen vorderen»

DERDE HOOFDDEEL,

^udicieele Magt,

Art. I.

e magt , welke aangeflelde Ambtenaareii

volgens de Wetten in hunne posten zullen heb-

ben 5 zal uitgedrukt worden in hunne refpe&ive

Lastbrieven. Alle Gerichts - Gfiicieren , behoor-

lijk aangefleld , met Lastbrieven voorzien en

beëdigd, zullen hunne plaatfen behouden tot

wederopzeggenstoejdie uitgezonderd, omtrent

;^velken 'er eeue andere fchikking genaaakt is ia-

O de
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d& Conpitiitie \ mits echter dat de Gouverneur:,

met toeflemming van zijnen Raad , hun moge
afzetten op 't verzoeic der beide Kamers der

Wetgevende Magt.

I L

Elke tak der Wetgevende Magt zal, zo we!

als de Gouverneur en zijn Raad, magt hebben

om. de gevoelens der Richters van het Opper-

fle Gerichtshof, omtrent gevvigtige gefchiilen

in 't ftuk van Wetten .. of by plechtige gelegen-

liedeDj te vraagen.

• I ï L

Ten einde het Volk uit het lang inhouden

der plaats van eenig Vreede - Rechter , welke de

gewigtige plichten van zijn ambt niet met ge-

trouwheid en bekwaamheid mogt vervullen, geen

nadeel moge lijden 3 zullen alle de lastbrieven der

Vreede-Riehters ophouden en krachteloos wor-

den in de tijd van zeven jaar van derzelver dagte-

kening af gerekend; en, na dat de tijd van de

lastbrieven verftreeken zal zijn 5 mogen dezel-

ve, indien 't noodzaakelii'k is, vernieuwd wor-

den ^ of iemand anders aangefteld als meest zal

ilrekken tot welzijn van 't Gemeenebest.

IV,



I V.

De Rechters ter flaving van uiterde Wlileü ;

en 't ge-^en^van brieven over voogdijfchappen^

zullen hunne zittingen in zulke plaats of plaat-

fen op zekere bepaalde dagen houden, als 't

meelle nut des Volks zal vorderen. -En de Wet-

gevende Magt zal van tijd tot tijd hier na zul-

ke tijden en plaatfen vastftellen, vóór welke be-

paalingen de gemelde zitdagen gehouden zullen

worden op die tijden en plaatfen , welke de rêt

fpecilve Rechters zullen goedvinden*

Alle zaaken tot 't huuwelijk , . de echtfchep'

ding , of 't onderhoud van Kinderen betrekke-

lijk ^ en alle hooger beroepen van Rechters
j,

ter flaving van uiterile Willen , zullen aange-

nomen en belast worden bij den Gouverneur eis

den Raad , tot dat de W^etgevende Magt 'er doof

wetten in voorzien zal kebben.
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VIERDE HOOFDDEEL,

Afgevaardigden in 't Congres,

^ =2 Afgevaardigden van dit Gemeenebest naar

't Congres der dertien Vereenigde Staaten zul-

's jaarlijks in de maand van Junij door de geza-

menlijke beilooten Briefjes van den Senaat en

de. Kamer der Reprefentanttn , in een vertrek

vergaderd 5 verkoren worden^ om in 't Congres

een jaar te dienen , beginnende met den eerften

maandag in November naastvolgende. Zij zui-

len hunne Lastbrieven 'hebben , met de hand

des Gouverneurs ondertekend, met het groot

Zegel van 't Gemeenebest bekrachtigd ; maar

mogen binnen 't jaar , even veel wanneer , te-

rug geroepen j en anderen in derzeiver plaats

gekoren en op dezelfde wijze met Lastbrieven

voorzien worden.

VIJF'
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VIJFDE HOOFDDEEL,

De Uniyerfiteit te Camhriclg^e^ en aanmoe»

diging der Letterkunde 5 enz.

EERSTE AFDEELING,
De Umverfiteit.

Art. I.

aar onze wijze godvruchtige Voorouders

reeds in den jaare 1636. de grondflagen gelegd

hebben van Harvard-Collegie^ op welke Uni-

verfiteit veele lieden van uitftekende verdien-

ften, onder den Goddelijken zegen, in dieEun-

ften en Wetenfchappen zijn ingewijd ^ welke hun

voor openbaare bedieningen, beide in de Kerk

en den Biirgerllaat, bekwaam gemaakt hebben;

en daar het aanmoedigen van Kunllen en .We-

tenfchappen en van alle goede Letterkunde

ilrekt ter eere Gods, ten voordeel des Christe-

lyken Godsdienst, en tot groot weivaren van

deze en andereder Vereenigde Staaten van Ame-

rica : — Zo is befloten , dat de Prefident en

Hoogleeraaren \d.i\ 'Harvard-Coliegie , ineen

iigchaam befchouwd, en derzelver Opvolgers in

die hoedaanigheid, derzelver Beambten en Be-

O 'X ellen-
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dienden, zullen hebben, houden , gebruiken

^

oefenen en genieten alle zulk magt, gezag,

rechten, vrijheden, voorrechten, vrijdommen

en vergunningen, welke zij nu hebben, of ge-

ïechtigd zijn te hebben j te houden , ie gebrui-

ken, te oefenen en te genieten : En dezelve

worden hier bij aan hun beKrachdgd en beves-

tigd, den gemelden Prelident en Hoogleeraaren

van Harvard' Colk^ie , en derzelver Opvolgers
5,

derzelver Beambten en Bedienden ^ refpsBivs,-

j voor altoos,

IL

En, daarop verfchillende tijden bij verfchcif

dene perfoonen giften , vergunningen, legaten

van huizen, landen, buitenplaatfen , goederen,

roerende of onroerende, vermaakingen of over-

dragten gedaan en gemaakt zijn , 't zij aan 't

Harvard-Collegie in Cambiidge , in Nieuw-Enge-

land ^ of aan den Prefident en Hoog-Leeraartn

van Harvard- CoUegïe ^ of a«n 't zelve Coilegie

onder eenige andere benaaming, uit kragte van

verfcheidcne opgevolgde Charters : z o is b e-

SL0TEN,datdc gemelde giften, verguiinin j;en

,

legaten , vermaakingen of overdragten hier bij

voor altoos bevestigd worden 'aan den Prefident

en Hoog - Leeraarcn van Harvard- Coilegie , en

derzelver Opvolgers in de voorgemelde hoe-

daanigheid 5 volgens den waaien inhoud en

mee-



meening van den Gever of Gevers , Vcrgun-

ïier of VcrgunnerSj Testatcnr of Testateurs.

I I L

En , daar de Gouverneur en Luitenant - Gou-

verneur ^ ia de tijd, en -ai Ie de Overheids-

Perfooncn van de Volkplanting van MaSvSA-
€ H u s E T T s - B A Y bij een Acle van de Alge-

meene- Vergadering- van dezelve Colonie in 't

jaar 1642,. met den Prefident en een getal Gee-

ftelijken in die gemelde Aéle bepaald;, aange-

geitcid zijn tot Opzieners over Harvard- Coile-

gie; en het noodzaakeÜjk is in deze nieuwe

Conflitutie van 't Staatsbeiluur te bepaalen , wie

voor de Opvolgers van den gemelden- Gouver-

neur, Luitenant -Gouverneur 5 en Overheids-

Perfoonen moeten gehouden worden: Zo is

BESLOTEN, dat de Gouverneur p Luitenant-

Gouverneur, Raad en Senaat van dit Gemeene-

best , voor derzelver Opvolgers moeten en zul-

len gehouden worden ; v/elkc met den Prefi-

dent vrn-i Harvard'Collegie s in de tijd, met de

Predikanten der vergaderde Kerken in 'de Stee-

den Camhridge 5 Watertozvn , Charlestoiv?i ,

Boston , Roxbury en Dorchefter vereenigd , in

de genoemde Aéle vermeld, zullen worden, en

hier bij mede bekleed zijn met alle magt en ge-

zag behoorende of op cenige-rlei wijze tot de

Opzieners van Harvard-Colkgie betrekkelijk.

O 4 Be».
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Behoudens, dat in dezelve niets zal veï-

ilaaii worden op eene wijze , die de Wetge-

vende Magt van dit Gemeenebest zoude kun-^

nen beletten om zulke veranderingen in 't be-^

Huur van het gemelde Coliegie te maaken , wel-

ke tot deszeifs voordeel , en ten nutte van het

Gemeenebest der Letteren , zouden ilrekken,

op zulke eene volkomene wijze, als te voo-

ren gelchied is bg de Wetgevende Magt van

de toenmaalige Provintie van Massachu^
setts-Bay.

VIJFDE HOOFDDEEL.

TWEEDE AFDEELING5

De amkweeking der Letterkunde^ enz,_

aar wijsheid en wetenfchappen , zo wel

ais de deugd, algemeen door 't ligchaam des

volks vcrfpreid , noodzaakclijk zijn om deszeifs

|:echten qn vrijheden te bewaren ; en daar ziilks

pfhangt van het vermeenigvuldigen der gele-

genheden en voordeelen der opvoeding in de

verfchillende deelen van een Land en onder de

yerfcheidene rangen van "t volk, zal het de

plicht
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plicht zijn der Oveiheden en Wetgeversiii alle

toekomende tijdvakken van dit Gemeenebest

,

om de belangens . der Letterkunde en VVeten-

fchappen , en derzclver Kweekfchoolen, by-

zonder de Univerfiteit te Cambridge , de open-

baare Schooien en Leerfchoolen in de Stee-

den , te behartigen-; byzondere Genootfchap-"

pen, en openbaare infteilingen , belooningen en

voorrechten, ter bevordering van den Akker-

bouw , Kunften , WetenfchappcB , Koophan-

del, AmbagteUj Manufaéluren en de Natuurlij-

ke- Historie van dit Land, aantemoedigen ; de

beginfelcn dermenfchelijkheid en algemeene toe-

genegenheid , algemeene en byzondere welda-

digheid , naarlligheid , zuinigheid, eerlijkheid

en naaugezetheid in den handel , oprechtheid 3

weltevredenheid en alle gezellige neigingen en

edelmoedige gevoelens onder 't Volk te begun-

ftigen en intefcherpen.

,05 . ^E5;i
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ZESDE HOOFDDEEL.

Eedenen ofiderfchrijringen ; orihehyaamheid

of uit fluiting van Amhten ; Geld -he-

- yoegdheden; Lastbrieven; Getiiigfchrif-

ten; bekrachtiging der JFetten; Habeas-

Corpus ; Jïijl der Ordennantien ; aan-

houding der Ambtenaaren ; verzorging

yoor eene toekomende overziening der

Conjlitiitie , enz.

Art. I.

en ieder tot Gouverneur^ Luitenant- Gou-

verneur 5 Raadsheer;, Senateur of Reprefentam

gekorcn, en dien post aannemende ^ zal, eer hij

voortgaat de plichten van zijn post of bedie-

ning ten uitvoer te brengen , de volgende be-

tuiging doen en onderfchrijven.

ïk^ A. B. hetuige^ dat ik den Christelijken

Godsdienst geloove , en volkomen overtuigd beu

van deszelfs waarheid^ en dat ik gezeten en be-

zitter hen , voor mijn eigen hoofd ^ van den eigen-

dom bij deConflitutie gevorderd^ als een vereiseb-

te voor de bediening ofplaats^ tot tvelke ik ben

gekoren.

De Gouverneur, Luitenant -Gouverneur, en

•
•• Raads-^
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Raadsheercn, zullen d^<tz(i. verklaringe, doen ea

onderfchrijven in de tegenwoordigheid der twee

Kamers .der Vergadering; en de Senateurs en

Reprefemanten ., die eerst onder deze Conflitu-

tie zijn gekozen, voor den Prefident en vijf Le-

den van den Pvaad der voorige Conftittitie , en

in 't vervolg altijd voor den Gouverneur cii

Raad in de tijd.

Een ieder tot ecne der voorgemelde plaatfen of

bedieningen gekoren^, zo wel als een iegelijk met

eenig gerecliteUik 5 uitvoerend, of tot den krijgs-

dienst betrekkelijk, of ander ambt onder deze

Regeeringsvorm bekleed, zal, eer hij een aan-

vang maakt met de bezigheden van zijn ambt

of bedieninge, de volgende betuigingen ^ ceden

en vcrzekermgen doen en onderfchrljyen.

ïk , A. B. crkcnne , hdijde , hetuigc e?z ver-

klaare waarlijk en oprechtelijk , dat het Gemee-

nehest M A s s A c ïi u s E t t s - B a y is , en 'naar

rechten behoort te zvezen^ een vrije], fouverai-

7ie en onafhangelijke flaat j en ik fiueere , dat ik

aan '/ gemelde Gemeenehest houzu en getreuw zal

wezen ^ en dat ik 't zelve wil verdedigen tegcns

alls 5 hoe ook genaamde , verraderlijke zamenzwee-

ringen , en vijandelijke aanvallen ; en dat ik

alle getrouwheid ^ onderwerping e?i gehoorzaam-

heid aan den Koning^ Koningin of KegeeriTig

-van Groot - Brita?inien y
{zvelke dezelve ook mag

wezen ) of eenige andere vreemde Magt verwer-^

jp& en afzvjeerè : Dat gem vreemd Prins ^ Per--

foQUf



Joon , Prelaat , Staat of Vorst eenig rechtsge-

bied^ oppermagt y bewind, gezag ^ magt van

ontheffing of eenige andere, in eenig ding, 't zij

burgerlijk , kerkelijk of geeftelijk , in dit Gemee-

fiebest heeft of kdn hebben ; bchalven de magt en

gezag ^ met zveike deszelfs Volwagten in het Con"

grefs der Vereenigde Staaten bekleed zijn of be-

kleed mogen worden : 'En ik betuige en verklaa-

re verder , dat geen Mensch of Ligchaam van

Menfchen eenig recht heeft of kan hebben, om

wij van de verplichting van dezen eed vrij te

fpreeken of te ontheffen
i,

en dat ik deze erkente-

nis^ belijdenis , getuigenis , betuiging^ zveige-

ring , verzverping en afziveering zvaarlijk en

'(}prechtelijk , volgens (^e gezvoone meeriing en ver-

ftand der voorgaande woorden , zonder eenige

dubbelzinnigheid^ uitvlugt ^ of geheime bepaa-.

ling maake.

Zo HELP M IJ GOD!

Ik^ A. B. zzveere en betuige plechtig, dat ik

cdle de plichten , zveike ik als ... . moet ver-

vullen^ getrouwelijk en onpartijdig zal zvaar-

fieemen , naar mijn beste vermogens en begrippen ,

volgens de regelen en fchikkingen dezer Conjtitu^

tie en de Wetten van dit Gemeenebest.

Zo HELP M IJ G O D,

Behoudens echter, dat indien iemand,

a-an-



aangedeld of gekoren in wegen voorfchreven;

tot het Genootfchap Kwakers genoemd , zal

behooren, en zich aan de gemelde eeden ont-

trekken ^ hij de voorgaande betuiging zal doen,

en dezelve ondcrfchrijven, nalatende de woor-

den 5 55 Ik zzueere " en afzweere „ eed of
"

5, en afzzueen'/ig " in den eerden eed, en in

den tweeden de woorden „ ziveere en^'^ en in

beide de woorden„ zo help mij God" in derzel-

ver plaats 'er ondervoegeiide5 dit doe ik onder

de ftrajfen en hoeten van meineed.

En de gemelde Eeden en betuigingen zullen

gedaan en onderfchreven worden bij den Gou-
verneur 5 Luitenant - Gouverneur , en Raads-

heeren, voor den Prefident van den Senaat ^ in

de tegenwoordigheid der twee Kamers der Ver-

gadering, en bij de Senateuren en eerst geko-

ren Reprefentanten onder deze Conftitutie voor

den Prefident en vijf van den Raad der voori-

ge Conftitutie , en in 't Vervolg altijd voor den

Gouverneur en Raad in de tijd; en bij de ove-

rige meergemelde Ambtenaren voor zulke per-

foonen , en op zulk eene wijze , als van tijd tot

tijd door de Wetgevende Magt zal worden
voorgefchreven,

I I.

Geen Gouverneur, Luitenant- Gouverneur,
of Rechter van 't hoogde Gerichtshof, zal eeni-



gen post of bediening , onder 't gezag vaii dit

Gemeenebest hoeden, uitgezonderd zulke 5 als

hun bi] deze Conftitutie vergund wordt te

aanvaarden ; wtl verfïaande dat de Rechters

van 't gemelde Hof de bediening van Vreede-

Rechters door den geheelen Staat mogen be-

J<leeden : Zij zolleia geen e andere plaatfe of be-

diening mogen waarnemen nog eenig penüoeii-

of bezolding van eenigen anderen Staat, Re-

geering ofMagt 3 hoe ook genaamd 5 mogen ont-*

vangen.

ï I L

Niemand zal ter zelver tijd mogen houderi

of waarnemen meer dan een der volgende amb-

ten in dezen Staat , te weten : — Een Rechter ter

onderzoek van uiterPce Willen ; Sheriff^ Grif-

fier van uiterfte Willen , of Griffier van Ver-

band -Brieven 5 en nooit zullen door meer dan

een iiiensch bediend worden meer dan twtt

ambten, welke gehouden worden bij aanilelling

van den Gouverneur ^ of den Gouverneur en

I^aad, of den Senaat of de Kamer der Repre-^

fen-mnten , of bij verkiezing van het gehec-

ie V'olk van den Staats of van hei Volk vaiï

een Graaffchap, uigezonderd Krijgsaiiibten en

Ambten van Vreede- Rechters.

Niemand^ bekleedende het Ambt van RQch=

ter in het Hoogfte Gerichtshof, Secretaris

3

Procureur-Generaal ^ S olliciteur-Generaal ^ The*

fau"



fauricr of Ontvanger -Generaal, Rechter ter on=

derzoek van niterfle Willen, Commisfaris- Ge-

neraal, Prefident, Profesfor of Onderwijzer van

't Harvard-Colkgie i Sheriff^ Secretaris van

de Kamer der Reprefentanten., Griffier van uiter-

fle Willen , Griffier van Verband - Brieven , Se-

cretaris van 't Opperde 'Gerichtsb of ;, Secreta-

ris van laagere Hoven van civile zaaken , of Tol-

beambten, de Zee -Officieren hier onder begre-

pen, zullen terzelver tijd een plaats kunnen be-

.kleeden iri den Senaat of de Eamer di^ïRep-c-

p-efentant&n ; matr hunne verkiezing- of aan-

llelling en aanneming van 't zelve zal worden

aangemerkt als een neerlegging hunner plaats

in den Senaat of de Kamer der Kepreftntanten ,

en de plaats, dus open gevallen^ zaf vervuld

worden.

Dezelfde regel zal gehouden worden ^ in ge-

valle eenig Rechter van 't gemelde Hooge Ge-

richtshof of Rechter ter onderzoek"van uiterfte

Willen eene plaats in den Raad zal aannemen
3,

of eenig Raadsheer eene van deze bedieningen

op plaatfen zal aannemen.

Niemand zal vergund worden een plaats te

liouden in de Wetgevende Magt, of eenig ambt

of post van gewigt onder 't Beiluur van dit Ge-
meenebest,, die volgens den gewooncn loop der

der Wctte.i van kuiperij of om kooping, om de
verkiezing of aanfiening te verwerven , zal kun-

nen overtuigd worden.

IV,



I V.

In alle gevallen , daar van geldfommen iil

deze Conflitutie gewaagd wordt , zal derzelver

waarde in zilver berekend worden tegens fes

fcliellingen en vier fluivers het once: En 't zal

in de magt der Wetgevende Magt zijn^ om van

tijd tot tijd de vereiscliten^ als van den eigen-

dom der perfeonen, welke tot ambten verkoo-

ren worden, te vermeerderen, als de omftan-

digheden van dit Gemeenebest zullen vorderen.

V.

Alle Lastbrieven zullen zijn in den naam van

"t Gemeenebest van Masfachufetts - Bay , ge-

tekend bij den Gouverneur , en ondertekend

bij den Secretaris ofdeszelfs Subilituut^ met.'t

groot Zegel van 't Gemeenebest van 't zelve

afhangende.

V I.

Alle Bevel - fchriften , uitgevaardigd door de

Secretarij van een der Gerechtshoven 5 zullen

zijn in den naam van het Gemeenebest M^nMas'

fachufetts: Zij zullen onder het Zegel van 't Hof
wezen, door 't welk zij gegeeven zijn : Zij zul-

len het onderfchrift ter goedkeuring dragen van

den eerften Rechter van 't Hof, voor 't welk

j2ij verantwoord moeten worden ^ die geen Par-



tij is, en door den Secretaris van zulk een Hof
getekend worden*

V I L

Alle Wetten, welke te vooren aangenomen

5

gebruikt en goedgekeurd zijn in deProvintie,

Colonie of Staat vm3Iasfac/ji/feUs-Bay, en in

de Gerichtshooven gewoonelijk gevolgd wor-

den, zuilen in zwang en volle kracht blijven ^

tot dat zij door de Wetgevende Magt veran-

derd zijn of herroepen 5 de zulke alleen uitge-

zonderd , die ftrijdig zijn met de rechtenen

vrijheden in deze Conftitutie vervat*

V I I L

Het voorrecht en gimstbewijs van de Wét^
tiaheas - corpus ^ zal in dit Gemeenebest op dé

vrijde, gemakkeliJKfte , minst kostbaare, fpoe-

diglle en ruimile wijze genoten, en door de

VVetgevende Magt niet opgefchort worden ^

ten zij bij de dringendfte en hagchelijkfte om-

llandigheden, en voor een bepaalden tijd, 'niet

boven de twaalf maanden*

rx.

De Ordonnantie -flijl in 't makisn van Aften

;

Statuten en Wetten^, zal wezen. — 33 Zij hevo-

P
^
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len door den Senaat en de Kamer der Reprefen-

tanten in een Hof- Generaal bijeen vergaderd

^

en hij derzelver gezag.
"

^ ;X.

Ten einde 'er geene .opfchorting zij in de

rechtsoefening of geen gevaar voor 't Gemee-

nebest ontfteian moge uit eene verandering in de

Regeeringsvorm 5 znllen alle Ambtenaaren ^Bur-

gerl^^e en Militaire, houdende Lastbrieven on-

der en van de Regeering en 't Volk van Masfachu-

fetts-Bay in Nieuw-Engeland^ en ajle andere Amb-
tenaaren van dezelfde Regeering en Volk , ten

tijde dat deze Confiitutie haar vol beflag zal

hebben gekregen, hebben , houden , gebruiken,

oefenen en genieten, alic magt en gezag aan

hun vergund en overgegeven , tot dat andere

perfoonen in hunne plaatfen zullen aangefteld

wezen : En alle Gerichtshoven zullen in \ uit-

voeren der bezigheden van hunne refpejftive

Departementen voortvaaren , en alle Uitvoe-

xcnde en Wetgevende Ambtenaaren , Ligchaa-

men en Magten zullen in voile kragt blijven,

in 't genot enoelFening van al hun vertrouwen,

bedieningen en gezag , tot dat de Algemeene

Vergadering en de opperfte en uitvoerende Amb-
tenaaren onder deze Confiitutie aangefteld en i

met hun refpeclive vertrouwen, magt en ge-

gjagj bekleed zullen zijn,

xr.



XL

Ten einde dies te vaster verkleefd te blijven

llan de beginfelen der Conftitutie -^ de gebre-

ken i, welke op eenigerlei wijze in dezelve mog-
ten influipen , te verbeteren , zo wel als die

Veranderingen té maaken , welke door dé erva»

renis noodig Euüen geoordeeld worden, zal de

Algemeene - Vergadering , die gehouden zal

v/orden in 't jaar onzes Heeren i'j^^, bevelen

tsitzenden aan alle de Gekoozén-Mannen in de ver-

fchillende Steeden, en aan de Bijzitters der niet

geincorporeeirJe Piantagien 5 met oogmerk om
derzelver gevoelens in te neemen en te ver-

iKlaan omtrent de noodzaakelijkheid of nuttig-

heid om de CoufiHime overtezien, in 20 verre

dezelve verbeteringe behoefte

En, ingeval mogt blijken bij de uitkomsta

dat twee derde v-in de bevoegde flemgerechtig-

é^w door ^^\\ gelicelen Staat, welke verga-

deren en ftemmen zullen in gevolge de gemel-

de bevelen 5 zulk eene overziening of verbete-

ring begeerenj dan zal de Algemeene ^Vergade-
ring bevel geven ^ of zorg dragen , dat 'er uit

de Secrctarij naar alle de Steden Bevel - fchriften

voorden gezonden, om Afgezondenen te kiezen,

ten einde tot het gemelde oogmerk met eikan-

deren te 'vergaderen.

De gemelde Afgezondenen moeten op de*

delfde wij 2e en in dezelfde evenredigheid ge-

P 2 kogen



kozen worden , als de Reprefentanten in den

tweeden tak der Wetgevende Magt volgens de-

ze Confiitutie gekoren zullen worden.

X II.

Deze Regeeringsvorm zal op Pergament be-

waard 5 en in de Secretarij neergelegd werden

en een gedeelte der Land -wetten iiitmaaken;

en van dezelve zullen gedrukte Copien voor het

Boek 5 bevattende de Wetten van dit Gemeenc-
best 5 in alle volgende uitgaven der gemelde Wet-
ten , gevoegd worden.

JAMES BOWDOIN,
Prefident.

Ten oirkonck SaimuelBarett, "

• Secretaris.

R E-



REDEVOERING
DOOR DEN HEER

Ujtgefproken op den 31 O&oher 1780. hy

de aanvaarding van zyn Post-, als

Eerst ' gekoren Gouverneur van

den Staat van

MASSACHUSETTS.

JnL.
et is met de vunrigfte en opregtfte aan-

doening, dat ik Ulieden en mijn Vaderland ge-

Ink wenfche over het zonderlinge gunstbewiis

des Allerhoogften , ons betoond in de vrecd-

zaame en heiiclielijke vastftelling onzer nieuwe
Regeerings - vorm 5 gegrond op eene Conflltu-

tie 5 welke , met een verflandig overleg ge-

vormd, haare volkoomene bekragtiging verkree-

gen heeft door de vrije en plegtige keuze m^w

een Volk , 't welk onder haaren invloed zal lee-

ven. Mogt het den Opperilen Beftiuirder van
alle ondermaanichc zaaken behaagen , deeze

nieuwe grondvesting van Vrijheid en Glorie

hegt en duurzaam te maaken !

"

5j Door dé vrije verkiezing mijner Medebur-.

P 3 geV
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geren mïj zelven aan het hoofd dezer Republijk

geplaatst vindende, heb ik een ?illerieevendigst

gevoel van depnderfcheiding, waarmede zij mi]

door dtQZQ hunne keuze vereerd hebben , en

weete nauwelijks woorden te vinden , om de

aandoeningen van dankbaarheid, dpr door in

mij verwekt , naar behooren uit te drukken,

Behalv§nde natuurlijke genegenheid^ die ik hen

reeds toedroeg, en behalven de verpligtingen

,

die zij mij reeds tg Voren ten hunnen aanzien

hadden opgejegd , heb ik nu nog daarenboven

een? nieuwe onwederflandelijke drangreden, om
hui:) welzijn als mijn eigen hoogst belang, en

hunne vrijheid als mijne eigene hoogile eere

aan te merken. Ten diepden doordrongen van

het gevoel der gewigtige pligten, waartoe mijn

Vaderland mij 'm dit tegenwoordig tijdflip roept,

.

zo wensch ik m^t het vuurigllc verlangen , dat

ik , terw^l ik'fian haare ftem.m? gehoorzaame

,

pok waarlijk in llgat moge zijn om aan die plig-

Iten te voldoen, Dan, het eenige d^t ik van

mij zelye durve belooven is, dat ik, gemeen^

zaamprhand met Ulieden,,mijn e He eren!
alle mijne pogingen getrouwelijk en onvermoeid

daartoe zal aanwenden; onderlleund zijnde, ge-

lijk ik ben^ door de Adyyfen en medewerking

van ^enen RaaD;, door de Conjiitutie zo wijs^

felijk ingefteld , en voor wiens oordeel ik altoos

een diepen eerbied zal betoonen , gelyk ik my
beflcndiglijk op zijue wijsheid en welmeenend-

heid



heid zaï verlaaten. Mogt eene onafgebrokene

eensgezindheid tusfchen de verfchillende tak-

ken van dit nieuw Gouvernement deszelfs aan-

zien en vermogen hegt en flerk maaken , en

fteeds werkzaam zijn in het beraamen van zulke

maatregelen , als ftrekken kunnen , om het waa-

re belang en roem deezer Republijk op het kragt-

dadigfte te bevorderen I Een doelwit , 't welk
wij op geene andere wijze kunnen bereiken, dan

door in allen opzigte ten ftrengflen te blijven

vastkleeven aan de grondbeginzelen onzer uit-

muntende Conjlitutie :, die ik mij ten plegtjg-

ften verbinde , zo veel van mij afhangt, vodf
allen inbreuk of vermindering zorgvuldiglijk te

zullen bewaaren/'

„ Onder alle de gewigtig'C zaaken, mijne
HeerenI die voor Ulieden gelegd zijn, \%

het een punt van het allereerst aanbelang, en

van de allerdringendfle noodzaakelijkheid , het

Etablisfement der Arme'e in die confiflentie, in

die kragt, en zo behoorlijk en overvloediglijk

van al wat zij nodig heeft te voorzien, dat zij in

ftaat gefield worde 5 gemecnzaamerhand met de

^aanzienelijke Magt, door onzen vermogenden

en edelmoedigen Bondgenoot ter onzer hulpe

gezonden, tot eene kragtdaadige verdeediging

der vrije Confiitutk en onafhai7kelijkhdd van de

Vtrunigde Staaten te velde te trekken. Gij kunt

niet te fpoedignoch te ereftiguweaandagt vesti«

gtïk op dat gedeelte van ditgewigtig voorwerp

,
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"t welk deeze Repiiblijk ten deele valt. De manier^

die wy ten dien opzigte maar al te lang gevolgd

iiebben , door namenlijk de Armee te verfler-

kcn door enrolleeringen voor een korten tijd,,

is bij de ondervinding gebleeken van zeer wei-

nig goede uitwerking, en tevens zeer drukken-

de geweest te zijn. De Commandant en Chef^

in wiens bekwaamheeden en goede intentien wij

met zo veel reden het hoogfle vertrouwen ftelr

ien f heeft ons herhaalde reizen ^e aanmerklijkc

nadeelen uit die handelwijze voortvloeijende,

voor oogen gefteld. Men begrijpt en erkent

tegenwoordig algemeen de noodzaakelijkheid

eener Armee, die in dienst blijft zo, lang de

Oorlog duurt, en van alle noodwendigheeden

behoorlijk voorzien is. Dus moeten wij geen

©ogenblik verliezen om alles toe te brengen ter

bereiking van een doelwit , 't welk zo allerwee-

zenlijkst is ter behoiiding van onze Vrijheeden

,

en van al wat ons dierbaar is. Ter zelfder tijd

moeten wij zorge draagen , dat de noodzakelij-

ke Fournitures worden toevertrouwd aan lui-

den, op wier grondbeginzelen en geneegenheid

voor onze groote zaak wij ons veiligiijk mogen
verlaaten , zo wel als op hunne bekwaamheid

,

om die commislie naar vereischte waar te nee-

men.
"

„ De handhaving der openlijke trouwe is ten

paauwllen met deeze maatregelen van verdeedi-

ging verbonden
, ja is daartoe in waarheid vol-

ftrekt



Urekt noodzaakelijk, zo wei als voor het alge-

meen belang en voor de eer van den Staat.

Niet één middel moet onbeproefd , niet één

noodwendige Hap ongedaan ^ niet één vermo-

gen , het zij in het Gouvernement of in het

Corps des Volks, werkeloos gelaaten worden^

wélken dienen kunnen om ons Crediet te hand-

haaven, en alle biliijkè gronden van beklag uit

(den weg te ruimen , het zij van den kant der

Armee , die ons verdeedigt , het zij van den

kant van eenige luiden , wie het ook mogen
weezen ^ die zig op onze publieke verbintenis-

fen vertrouwd hebben. Welk waar Vriend

des Vaderlands zal niet gewilliglijk en blijhar-

tig zijn gelieele aandeel toebrengen, ter betaa-

hng der onkosten, welken ten dien einde ver-

eischt zuilen worden? En ik twijfel geenzints,

of gij zult alle mogelijke oplettendheid gebrui-

ken , dat geen enkel Burger, of geene Clasfis

van Burgeren , boven zijn geëvenredigd aan-

deel in deeze algemeene last bezwaard worde.

Dit is niet alleen een baarblijkeiijke phgt van

rechtvaardigheid , die geen Gouverneur, in wel-

ken gevalle het ook zijn moge, kan overtree-

clen, zonder zig zelven fchade en oneere aan

te doen; maar het is daarenboven van een ai-

lerbyzonderst gewigt voor de innerlijke ruste,

voor de algemeene vergenoeging, en gevolge-

lijk ook voor de veihgheid der gantfche Repu-
blyk. En eischt die veiligheid niet, dat men

P 5 tea



ten allerflrengflen acht 11a ^ (iets het geen ik

vreeze dat tot nog toe niet naar behooren ge-

fchied is,) op de verfchiliende manieren en v/ïy

zen van verftandhouding met Groot -Britan^

nien, die 'er onder ons plaats hebben , en dat

^er meer nadrukkelijke maatregelen genoomen

worden om te beletten , dat 'er , onder befchut-

ting van Vreedens - Vlaggen , gcene verrader»

iijke informatien of Perfoonen gezonden wor-

den naar hen , die ons den Oorlog met zo veel

list als wreedheid aandoen, en om alle e-emeen-

fchap af te fnijden tusfchen onze geheime Vijan-

den van binaen, en onze openbaare Vijanden

van buiten, gelijk ook om aan de Krijgsgevan-

genen niet meer verlof te gunnen , om in volle

vrijheid onder ons te leeven , dan met alle mo-

gelyke voorzorgen en omzigtigheid ; inzonder-

heid in onze Zee -Havenen. In alle deeze ge-

vallen zal uwe fchrandere opmerkzaamheid moe-

ten uitdenken, en uwe getrouwe waakzaamheid

uitvoeren, al wat eenigzins noodzaakelijk is,

om goede en behoorlijke wagt te houden voor

de bewaaring en handhaaving der publieke vei-

ligheid.
"

5, De tegenwoordige toefland van het Ooste--

lijk gedeelte van deezen Staar, en de befcher-

ming van onze Zee -Kusten, van onze Navi-

gatie, en van onze Commercie, alle voorwer*

pen , waarbij niet alleen deeze Staat, maar de

Vereenigdè Staafen 'm het algemeen, een aller-

wee«



weezenlijkst belang hebben, zijn punten van

het hoogfte gewigt, en die eene bijzondere op-

lettendheid vereifchen. Indien wij het oog

naar het Westen wenden , zien wij 'er nog ver-

fche kentekenen van invallen en verwoeflingen

des Vijands ; zo dat wij van alle kanten geroe-

pen worden , om de prompfte en edelmoedig»

ile pogingen aan te wenden, ten einde vaste

Fondferi op te rigten , waartoe mea altoos een

zeekere toevlugt kan neemen, en eene Armee

op den been te houden, die, onder den zegen

des Hemels , in ftaat zij , om de volkoomené

verlosfing van ons Vaderland uit te werken.

Deszelfs vermogens , indien men ze flegts met

beleid en kloekmoedigheid in 't werk fielt, zijn

daartoe over -genoegzaam. En ik kan niet na-

haten hier eene aanmerking bij te voegen, dat

wy ons, in ons tegenwoordige omftandighee-

den, onmiddelijk en met minder onkosten en

meer voordeelen, dan immer in het vervolg,

met deeze gewigtige zaake kunnen beezig hou^

den.
»

„ Gyzytten vollen overtuigd, mijne Heb-
ren! dat de fcheiding, welke de Conpimtie

tulTchen de Wetgeevende en Judicieele Magt ge^

maakt , en die juifle graad van onafhankelijk*

heid, welke zij aan de laatstgemelde gegeeven

heeft, eene der zeekerlle waarborgen is voor

de Perfoonen , Goederen , en Vrijheeden der

Ondcrdaanen van deeze Republijk j en gevol-

gelijk



gelijk twijfel ik niet in het minfle ,' of gij zijt

van heeler harten bereid, om die ÓRafhanke-

lijkheid, zo wel als de eer en het vermogen

van het Opperde Judicieele Departement , in

alle haare Conilitutioneele uitgellrektheid, te

liandhaaven.

"

55 Gevoelii; overreed van het groote gewigt

der Christelijke Godsvrugt en der Deugd ,

voor de goede orde en het welzijn van eencn

Staats kan ik Ulieden niet te ernllig aanbevee-

ïen alles, wat eenigzins ftrekken kan, om die

beiden aan te kweeken en aan te moedigen;

mits dat zulks gefchiede zonder eenigen inbreuk

te doen op die Vrijheid van Confcientie , die ik

mij verheuge^ dat door de Confliume op eeneii

zo ruimen voet is vastgefleld. En zo 'er nog

iets verders , in gevolge die zelfde grondbegin-

felen, gedaan kan worden, ter onderfteuning

der openbaare Predikers van Godsdienst en goe-

de zeeden, (een orde van menfchen, die van

het allerhoogfle nut is voor het Vaderland , en

die 5 in de verdeediging onzer rechten , wel in-

zonderheid bij de Prijsdaahng van ons Papie-

ren-Geld, geleeden heeft,) zo 'er ook nog iets

gedaan kan worden ter onderlleuning van We-
duwen en Weezen , waarvan 'er veelen door

de onvermijdelijke gevolgen des Oorlogs in de -

dicpfte elende gedompeld zijn, en die de He-

mel op eene bijzondere wijze der befcherming

van den Sta^t fchijnt aan te beyeelen, zal ik

met
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niet al mijn hart en zonder uitflel medewerken,

ter bereiking van zulk een allezins voortrefiFe-

lijk doelwit."

5, Het behoorlijk Vieren van den Dag des

.Heertfi is niet alleen van veel gewigt voor den

innerlijken Godsdienst des Harten ; maar brengt

ook zeer veel toe ter bevordering der goede or-

de en voordeelen in de Burgerlijke Samenlee-

ving. Die plegtigheid fpreekt 5 als ik het dus

eens noemen mag, onmiddelijk tot het hart van

het menschdom ; en , door middel der alge-

ïiiecne en plegtige ophouding van alle gewoone
beezigheeden des leevens , herinnert zij 's men-

fchen geest het denkbeeld der Godheid ; zij

herlevendigt zijne overtuiging, dat hij van alle

zijne bedrijven aan den Opperften Beftuurder

van het Heelal verantwoordelijk is. Alles wat

noodzaakelijk zijn .kan ter handhaaving eener

diergelijke.inftelhng, zonder eene redelijke per-

foneele vrijheid te korte te doen, verdient de

oplettendheid van iedere Burgerlijke Regee-

ring. Y)^Zeeden^ die niet alleen invloed heb-

ben op de Vrijheid i maar ook in een hoogen

graad op het aaniveezeïi zelve der Gèmeenehes-

ten^ hangen veel af van de openhaare onderivij-

zingen in den Godsdienst , en van de goede Op-

voeding der Jeugd. Ten opzigte van het eene

en andere hebben onze Voorvaderen zeer ver-

Handige grondflagen gelegd, waar voor hunne

Nakoomejingfchap reden heeft hunne nagedag-

te-



tenisfe in zeegening te houden. De opétl*

baare Schooien, en onze Univerfiteit te Ccwt'

bridge^ die zij reeds zeer vroegtijdig geftigt

hebben 5 zijn geen kleine onderfiand geweesï

Voor de zaak der Vrijheid , en hebben ons Va*

derland een aanzien bijgezet, dat haar niet wei*

nig ter eere ftrekt* De voordeden , die zij

nog verder aan de tegenwoordige en toekoo*

mende gellagten kunnen verfchafFen , zijn boveü
alle uitdrukking. Ik kan derhalven niet nalaa-

ten , dezelve met eene byzondere hartelijkheid

tan uwe zorgen en aan uwe befcherming aan

te beveelen.
"

„ Het is noodzaakelijk, dat wij tegenwoor*

éig de Wetten naauwkeuriglijk overzien ; inzon-

derheid die , welken betrekking hebben tot 9ë

Land- Militie, als waarop de veiligheid eenér

Republyk natuurlijk moet rusten. Gij zult der*

halven niet verzuimen, om die overziening bij

der hand te neemen , zo dra de omftandighee-

den zulks eenigzins zullen toelaaten ; waar door

gij in de geleegenheid zult zyn , om de Wet*

ten, op de volmaaktst mogelijke v,7ijze, in te

ïigten niet alleen ter verdeediging van den Staat y

maar ook ter uitroeijing van leedigheidj ver-

kwisting, ongereegeldheeden , en alle andere

ondeugden, die wel byzondcrlijk de vijanden

zijn van eene vrije Republijk; en dezelven in*

tegendeel te doen flrekken ter aanmoediging van

alle die legenpvergeftelde deugden, welken wel
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byfonderlijk het welzijn van zulk eene Regee-

rings - vorm helpen uitmaaken,

"

„ In die maatregelen, welken reeds door

my zijn aangehaald, gelijk in alle anderen, die

kunnen ftrekken ter bevordering van den alge-

nieenen welvaart, kunt gij altoos op mijne voly-

verige medewerking ftaat maaken, tgn einde

wij in alles gemeenzaamerhand mogen te werk

gaan , en alzo , zo veel in ons vermogen is, de

publyke zaaken met den vereischten fpoed be-

handelen. En ik zal van tijd tot tijd, bij ge-

paste geleegenheeden , zodanige informatien en

propofitien, daartoe betrekkelijk, mededeelen,

als eenigzins van nut kunnen zijn , om voor

Ulieden gebragt te worden."

„ Mogt dit nieuw Gouvernement een nieuw
ieeven door het geheele Staatkundig Lichaam

verfpreiden ! Het Volk belooft 'er zig veel van ;

en in fommige opzigten misfchien meer dan

de omllandigheeden zullen gehengen. — Maar
ons verlaateHde , gelijk wij doen , op hunne

goede wille en geneegenheid , en van onzen

kant de uiterfte pogingen aanwendende , om
volgens onzen pligt hunne belangen te behar-

tigen, zullen zij ten minflen bevinden* , dat wij

gelukkig genoeg geweest zijn , van iets daar-

toe te hebben toegebragt. Mogt *s Hemels
zeegen ons bijftaan , in het gelukkig aanvan-

gen onzer wederzijdfche gewigtige bedienin-

gen ! Mogt deszelfs dierbaare gunst Icevcn en

lui*



luifler bijzetten aan deeze eerile beginfekn oii-

ZQi Conjiitutie^ om dezelve in het vervolg neg

meer dan nu , door de heiichelijke ondervin-

ding vail de wijsheid, onpartijdigheid , kragt

en heilzaamheid van haar beftuur , een voor-

werp van liefde en verwondering voor alle

de Ingezeetenen deezer Republijk , en vail goed-

keuring en navolging voor het ganfche Wae*

reld-rond te maaken !

"

LEÊR-
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E 1 T R A C T uït de Lands-

dags Reces fen des Quartiers

\ an Zutphen, den 25 Oft,

Gêene lafchikkelykheid , geene lafFe toegevendheid

voot Engeland kan ons thans weerhouden om de onaf-
HANGELYKHEiD niet te erkennen van een Gemee-
K E E E s T , dat zig , naar ons roemrygtig voorbeeld , vrij»

gevogtcn heeft, en nog fteeds bezig is , om zich der

dwingelandij van onzer beider vijand manmoedig re ont-

trekken. Wat weerhoud ons dan, om ons met dit deiigd«

zaam en magtig Volk, dat ons gewis boven anderen

essbiedigt , en blijken van toegenegenheid geeft, op 't

m§ufte te verbinden?

Fropojitie van Jr. R. J. van der Ca pel»

LEN, tot de Marsen, ter Staatsverga-

dering gedaan , op den ord. Land-

dsg, ts Arnhem y 20 öSc. 1780.



EEN
LEE R R E

GEHOUDEN VOOR ZIJN

EXCELLENTIE
>

SCHILDKNAAP
GOUVERNEÜÏti

DEN'EERWAARDIGEN RAAD Èif

DE KAMER DER GEMEENTEN
V A N H E T

GEMÈENEBEST
VAN

MASSACHUSETTS.
oa. £6. 1780.

Zijnde de eerfte dag van 't begin der Conllitiït

tie en ifiivijing van 't Nieuw Staatsbefluur.

DOOR
SAMUEL COOPER^

Do^or in de Godi



ïn de Kamer der Gemeenten, Jun. 24. 1780.

Vastgesteld, dat Colonel Dmves en Major Os-^

good met anderen , door dea Achtbaaren Raad te benoe-

men, gelast zullen worden, om den Eerwaardigen D?.

CoopEn te berichten, ,, d^t de keuze d'er beide Karners

,, op Hem is gevallen, om den laatften woensdag van

3, Oclober .eerstkomende , zijnde den eerften dag der

,, algemeene Verkiezing onder deze nieuwe Staaisge-

3, lleldheid, eene Leerrede te houden.
"

GezonAeji /tan den Rand om deszelfs toejlemming ^

JOHN HANCOCK, Spreeker.

In den Raad, Jun. 4. 178®.

Gelezen en toegeflemd , en is Thomas CusUng , Schild-

knaap, bij de bovengenoemde Leden gevoegd».

JOHN AVERY, Sub/litut - Secretaris^

Goedgekeurd door de meerderheid des Raads.

Een echte Cöpi'c.

Getuige JOHN AVERY, Sulftitiit- Secretarie

Het Gemeenebest van M a s s a c h u s e t t s , in de

Kamer der Gemeenten, 06t. 26. 1780.

Vastgesteld, ,, dat de Heer L o wel l en Co!.

,, Dawes zullen gelast worden , met dezulken , als de"

,, Achtbaare Raad z&l goedvinden 'er bij te voegen, om
,, hunne opwagtinge hij den Eerw. Dr. Cooper te

j, maken , en Hem de dankbetuigingen der beide Ka-

,, mers tedoen voor zijn Leerrede , eergisteren voor

„ de algemeene Vergadering gehouden :
'* en Hem eea

j, Affchrift: te verzoeken , om ze te doen drukken.

Gezonden aan den Raad om deszelfs toejiemming

C A L E B D A V 1 S , Spreeker.

In den Raad ^ Oei. 30.. 17S0,

tJelezen en toegeflemd ; en is Abraham Fuller h^ de

bovengenoemde Leien gevoegd.

T H O I\I A S C ü S H I N G , Spreeken,

Een echte Copie.

Getuige
' jOHNAVERY , Secretarts^
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,JIufU7e gemeente zal voor mijn aangezichte hc"

vcsfigd worde?!; hunne aanzienelijken zullen

uit hun zelve ivezen , en huniie Bejluurder,

zal uit V midden van hun voortkomen.

IETS is eigenaartiger op de plegtigheidj

welke wij lieden vieren, toepasfelijk, dan de

voorgelezene woorden der Gewijde Schriften.

Deze voorzegging befchrijft die gewigtige, uit-

gebreide, wezenlijke Burgerlijke zegening, wel-

ke den luider van dezen dag opheldert ;, en de

blijdfchap algemeen maakt, zo naaukeurig, dat

zij voor ons fchijnt vervaardigd te wezen. De-

ze trouwens is niet de eeriige plaatfe des Bij-

bels, welke ons eene treffende overeenkomst

voor ogen fielt tusfchen onze -omflandigheden

en die der oude Ifraëliten ; een volk door God
uitgekozen 5 ©m eenige der meest verbazende

fchikkingen zijner voorzienigheid kenbaa.r te

maaken. Gelijk dat Volk zijn wij opgeftaan van

under d-e onderdrukking, en zijn voortgeko*

Q 3 m^
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men uit het Huis der Diemthaarheid: Gelijk dal

volk zijn wij geleid in eene wüdernisfê , als

pen fchuilplaats tegen de dwingelandij en eene

voorbereiding voor de genieting onzer Burger-

lijke en Godsdienftige rechten : Gelijk dat volk

zijn wij geleid door de zee, met eene gewapen-»

de raagt vervolgd, welke , zonder des Hemels

zichtbaare tusiclienkomst , 't edel doei onzer

vreemdelingfchap reeds lang zoude hebben verie-

deld: Engelijk dat volk, ora meer andere ge-

lijke punten thans niet aantewijzen, hebben wij

pns tegens 'den Opperften Befluurer der wae-

reld ondankbaar ge^iragen, en den Rotfteen on-.

%e$ h.eih verjmaad : Door zijne rechtvaardige
'
lieid zijn wij vervolgeng getuchtigd, maar ook

terzelver tijd door zijne goedertierenheid won-

derdaadig onderfteund en befchermd geworden \

%o dat wij onze beeldenis in de tekening der

pude Kerk, aan Mozes in een Goddelijk gezicht

S^ertoondj "i^ci^^ een brandende hraamhosch , df&

niet verteerd werdt s kunnen vinden.

I)eze dag, deze gedenkwaardige dag , is een ge-

tuige, dat de Heere,, iviens^ hand groot maakt en

^lle&nfterkte geeft , ons niet verlaten , dat onze God

ms niet vergeten heeft. Deze dag^ met welken

een nieuv/ tijdperk zijn aanvang neemt in onze

Jaarboeken , levert der geheele waereld een on-*

betwistbaar bewijs op , dat de zegeningen in

pnze textwoorden aan Abrahams verdrukt zaac^

l^eloofd, ons in weerwil onzer verdienflen., en

in .



in *t midden van aJïe onze beroerten , zijn te

beurt gevallen. ,, Hunne aanzienelijken zullen

55 uit hun zelven wezen, en hun Beftuurder zal

55 uit 't midden van hun voortkomen.

"

DezQ voorzegging heeft eene onmiddelijke

betrekking op der Joden verlosfing uit de wree^

de verdrukkingen des Konings van Babel. 't Lij-

den 5 met 't welk hun die trotfche dwingeland

drukte , m^oet , in diervoegen als 't ons in de

gewijde Gefchiedenisfen wordt gefchilderd, el-

ken boezem ^ door 't geringst gevoel der men-

fchelijkheid vertederd , met weedom vervullen j

Zij maaien met fchrikwekkende trekken de uit-

werkzelen van 't willekeurig gezag , door die

lusten van 's menfchen harte geleid en aange^

nioedigd , welke 't zelve meest al vergezellen.

Kunnen wij wel ons onthouden met heete traa-

nen de menfchelijke natuure te beweenen ? Kun,-

nen wij wel ophouden over deszelfs verbaste-

ring te bloozen , wanneer wij onze ogen op den

Lijder of den Bedrijver in zulk een fchouw"

toneel vestigen , op den mcêdogeiiloozen on^

dferdrukker , op hen Me iJerhrijzeld voorden iïi

de plaatfe der Draaken? Is niet allertrelFendst

de befchrijving des Propheets , uit welken wij

de troostreden onzes Texts hebben voorgele-

zen? 55 Hoe zit die Stad zo eenzaam, die vol

35 volks was ? Zij is als eene weduwe gewor^

55. den : Zij , die groot was onder de Heide-

55 nen , eene Yoïftinne onder de Laudfchappen 5

Q 4 n ^*



'55 is cijnsbaar geworden : Zij weent flceds de<*

55 nachts en haare traanen loopenover liaare kin-

3^ nebakken : Zij heeft geenen trooster onder alle

p, haare liefhebbers; alle haare. vrienden hebben

5, tronwiooslijk met haar gehandeld ; zij zijn haar

5, tot vijanden geworden. Juda is in de gevaiige-

5, nisfe gegaan van wegens de elcnde, en van

5, van wegen de veelheid der dicKstbaarheid :

3j zij woont onder de heidenen; zij vint geC"

5, ne ruste : Alle haare vervolgers achterhalen

5^ ze tusfchen .de enghten : Haare magtigen

5, worden door de voeten vertrapt; de jonge^

55 lingen liggen in 't ftof verpletterd ; — ouden en

5, jongen zijn op de ftraaten onder een ge*

j,, raengd. jVJijne oogen zijn verteerd door traaï

5, nen 5 mijn ingewand wordt beroerd , mijn

,5 lever is ter aarde uitgefchud , van v/egens de

.5, breuke der dogter mijns volks,"

Deze zijn de wrange- vruchten van een wet-

teloos en willekeurig gezag in de hand eens

ilervehng , door zijne magt zelve dronken :

2uike verwoeftingen brengt 't op den aardbol

te wege ; zulk eene verdelging onder de huis-

genooten Gods, alleen, om zijne landpaalen

wat verder uittebrciden 5 en der menfchen har-

ten mpt fchrik te vervullen, Zomwijlen durft

'top eenen Goddelijken oorfprong boogen

,

en beroept zich onbefchaamdelijk niet al--

leen op (3e vergunning maar zelfs op de uit-

drukkelijke verklaaring van Hem, %mc?is barm-

har*
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liartighedcri zijn over alle zijne zverken; fchoori

't de volmiiakte gelijkenis draagt van dien

grooten vijand van God en menlclien, en in

de daad een brullende Leenzv is 5 zoekende ,

wlen bij zoude mogen verjlinden. Een God-

deliik recht, ter flacving van zulk een magt te

bcweercn , is de leere dif:^^ Duivels te verkondi-

gen. Het reikhalst na de bezitting van alles;

het tracht alles meedogenloos te omvatten; het

verkwist den roof der onfchuld en ét'^ vlijts in

brooddronkenheid : Het verhoovaardigt zig op

de vernietiging der rechten van 't menschdom,

.op de vernieling der fchoonfle inftellingen van

wijsheid 5 ftaatkunde, en gerechtigheid, de rijk-

ftc bron -aders van 't menfchelijk geluk : Het

doet 's menfchen ziele haaren goddelijken oor-

fprong vergeten , terwijl 't ligehaam in flaaffche

ketenen wordt geklonken: Het verandert, al

voortgaande , de gedaante der gehccle natuure

;

het doet zelfs de vruchten der aarde verwelken,

en veriedeit de goedertierne oogmerken van

.onzen algemeenen V^der ; Een hemelfche Lust-

Jjof ivordt ^ zo dra hij door den befmetteïljken

.voet der dwingelandije is aangeroerd en vergif-

tigd ^ in eeiie, zvoejle zmlderiüs veranderd.

Wie, die de Joden onder zulk eene Magt
2ugtende, hunne legers verwonnen, den bloem

des volks door 't zwaard afgcfneden, de flerk-

ten ingenomen , de (leden in asfche gelegd , het

land verwoest 5 hun tempel en eerdienst vernie-

.Q 5 £ig(^?'
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tigdj en 't overblijfzel der ïnwooners na vreem-
de Gewesten in gevangenisfe ziet weggevoerd,
wie zoude zich hebben kunnen verbeelden, dat

deze fteden en tempels binnen weinige jaaren

uit haare puinhoopen zouden verrijzen ; dat een

Volk, zo geheel in flavernij gebragt en wijd

en zijd verfpreid, in zijne rechtenen bezittin-

gen , 'm zijne wetten
.
en inftellingcn herfteld

worden^ dat de vreede, vrijheid en overvloed

lum getal dagelijks zouden doen toenemen, en

het geheele land met vïolijfcheid vervullen, ter-

wijl het trotfe Rijk van Babel, van 't welk zij

20 veel hadden geleden, tot 't niet zoude we-

derkeeren! Deeze echter waren de befluiten des

Hemels; deze der Prophcten voorzeggingen^

en deze de uitkomst.

5, Want 't zal: ten dien dage gefchicden

5, fpreefct de Heer der Heirfchaaren , dat ik zijn

5:, jok van uwen hals verbreken, en uwe ban-

^5 den verfcheuren zal , en vreemden zullen

5, zich niet meer van hen doen dienen: Maar

„ zy zullen dienen den Heere hunnen God,

5, en de Stad zal herbouwd worden op haaren

3, hoop, en zij zullen komen en zingen op de

5, hoogte Zions, en deLftnderijen zullen in dat

5, Land verkogt worden, van 't welk gij be-

5, weerde, dat 't woest, en in de hand der

-5, Chaldoeen v/as. gevallen; men zal Landerijen

35 voor zilver koopen; en zij, die u opeten,

^j 2ulien opgegeten worden , en zy , die u
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plunderen , zal ik ter plundering over ge-

ven ; van Juda zal dankzeggm<ge uitgaan
5

en eenc ilemme der fpeelenden — ik zal ze

vermeerderen , en zij zullen niet vermin-?

35 derd worden;, ik zal ze verheerlijken, en zij

55 zullen niet geringe worden. Hunne zooneii

9, zullen zijn als eertijds; en hunne gemeente;

.„• hunne burgerlijke en godsdienftige vergade-

j, ringen zullen voor mijn aangezicht bevestigd

.„ woi'tisï^ ; en ik zal bezoekinge doen over alle

53 hunne onderdrukkers. Hunne aanzienelijken

5, zullen uit hun zelven wezen , en hun be-

5_,
ftuurder zal uit 't midden van hun voortko-

„ men 5 en ik zal hem doen naderen en hij zal

^5 jnij genaaken."

, Toen Nebukadnezar in 't Joodfche Land
Tiel , en de verwoefting en elende wijd en zijd

verfpreide^ werdt 't door eenen Koning gcre-?

geerdj, die in de gevangenis zijner onderdaanen

deelde, en met ketenen beladen door den ver-

winnaar naar Babel gevoerd werdt. Aanmerke-

lijk is 't, dat in de belofte eener gelukkige her-

ilelling niet gewaagd wordt , dat het Koning-

iijk deel van hun Staatsbeiluur vernieuwd zou-

de woorden. In do-tzQ voorzegging gefchied

geene melding van een Koning , maar wel van
aanzienelijken, pienfchen van een uitmuntenden

invloed en rang, welke uit 't midden van him
zouden wezen ^ en zulken als zij zelve zouden
willen kiezen 5 om 't beleid hunner zaaken



bp zich te nemen; en een Befluurder, welke

fe!^W midden van hu7i zónde voortkomen :, de voor-

rang van anderen hebben ; met een bepaald ge-

zag en waardigheid bekleed ; van cene willekeu-

rige magt 5 van de middelen om eene onverza-

delijke gierigheid en heerschzucht te voldoen,

verftoken.

De Regeeringsvonn , bij 't Hebreeuwfche

Volk oorrprongelijk als bij een hemelsch hand-

vest vastgcileld, was dat van een vrij Gemec-

nebest 5 aan welks hoofd 't God ^ uit bizonde-

re gunde jegens dat Volk , behaagde zich te

plaatfen. Het beftond uit drie deelen; een voor-

naam Overheidsperfoon 5 die Rechter of Leider

genoemd werdt, als Jofua en anderen; een

Raed van zeventig uitgelezen Mannen; en de

algemeene Vergaderingen des volks. De laat-

ften dezer waren alleen wezenlijk en beflendig
;

de eerfte toevallige wanneer de bizondere om-

ftandigheden des volks deszelfs aanftelling vor-

derden. De Raad of Sanhedrim is , weinige

opfchortingen uitgezonderd , in weerwil der

wisfelvalügheden , welke hem troffen tot op

de Christenjaarrekening in wezen gebleven,

't Is uit de Gewijde Gefchiedenisfe boven

allen tegenfpraak gefield , dat des volk Ver-

gaderingen, diiiwerf op Goddelijken last ge-

houden 5 en als de bron van alle Burgerlijke

magt, welke zi] door hunne eigene b.efluiten

ten uitvoer bragten of op verfchillende wijze

^

over-
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overeenkomftig met de gemeene veiligheid^ or- ,

de en geluk , verdeelden , beichouwd werden.

De wet van Mozes zelfs ^ fclioon door de

Goddelijke hand vervaardigd , werdt 't volk

niet tegens wil en dank opgedrongen : Zij werd

aan de gantfche Vergadering van Ifraëls volk

voorgefteld ; zij namen dezelve vrijwillig aan^

en in dier voegen werdt ze bij hun niet alleen

door 't Goddelijk befluit;, maar door hunnen ei-

gen wil en uitdrukkelijke verklaaring, bekrach-

tigd. Om deze reden komt deze wet van Mo-
zes in de Goddelijke Bladen voor onder de be-

naaraing van een VerhQud^ V&rilragj een on-

derling verdrag.

Ecne vernieuwing van di^zo, verbintenis was
het laarüe openbaar bedrijf van hunnen ver-

maarden Rechter Jofua: Hij vergaderde alle de

Stammen van Ifraël te Sichem , en riep de oud-

fien Ifraëls en deszelfs hoofden ^ en dcszelfs Rech-

ters ^ en deszelfs amhtlïeden te zamen , en zij

[lelden zich voor "t «angezichte Gods. Groot

en gewigtig was de gelegenheid, niet minder,

dan om de aanneeming der Staatsgefleldheid,

welke zij van den Hemel ontvangen hadden , te

vernieuwen , en dit Volksverdrag plechtig te

bckragtigen. Hoe grootsch was die Vergade-

ring van een groot volk, deszelfs Afgezonder»

den en Ovcrheidsperfoonen van verfchillendeii

rang, met eenen dapperen en getrouwen Rech=

'm ^m \ Hopfé I Hij ^ die aan hun fpits de ge-

vaar



var eii 5 waar aan hunne zaak was Uöbt ge-

field Iiadt durven tarten ; die zo veele vcldfla-

geil , ter vastftclling hunner Staatsgefceldheid
^

gelcevefd, en zulke verfchillende en gewigti-

ge dienden zijnen Landgenootén hadt bewezen

;

hij erinnerde de Vergadering , in eeii 'korte

maar bondige en treffende aanfpraak , de ge-

ringheid van heuren oorfprong, en des Hemelë

byzondcre gunden hUnne Voorvaders bewe-

gen y de wonderbaare verlosfing uit de Egypti*

fchè flavernij, de door Gods hand gewrochte

wonderen in hun omzwerven in de wildernis ^

in hunne veroveringen op de grenzen van Ca-

Tiaan^ en hunne bevestiging in de geruste be-

zitting van het beloofde Land^

Met deze belangrijke errinnering geheel en

al doordrongen , verklaarde hij zijn edeiaartig.

befluit van die edele zaake te zullen blijven ver^

dedigen , ter welker bevordering zij door deiï

God des Hemels van eene verachtelijke en flaaf-

fche afbangelijkheid beveiligd, en tot een on-

derfcheiden achtingswaardig volk gevormd wa^

ren. Daar echter de merkwaardige plechtig»

heié van dien dag geheel van des volks toe-

flenin7ing afhing , ftelde hij vervolgens de zaa-

ke voor aan derzelve vrije bepaaling, kiesf u

heden ^ ivien gij dienen zult. \ Was onmoge-

lijk dat 't volk door zulk een aanfpraak niet

zoude zijn bewogen geworden, en de Voor-

treffelijkheid der Mofaifche inzettingen niet zou-



ée iiebben onderfcheiden , hoe eigenaartig de*'

zelve gefcbikt waren naar de bijzondere omftan-

digheden des volks, en de edele oogmerken

^

ter welker bevordering zy moeden dienen. Hec

volk antwoorde : Dep Jdeeren onzen God^ wil-

ien wij dienen : wij geven onze toeflemming es

hebben befloten 5 om volgens die wetten en in-

ftellingen beftuurd te worden, welke 't Hêm zo

goedgunflig behaagd heeft, aan oiis te geven*

Toen zeide Jofua tot den volke , gij zijt getuigm

tegen u zelven^ dcit gij u den Heere verkoren

hebt om hem te dienen , en zij zeiden , %vij zijfi

getuigen : Indien wij immer onze Staatsgefleld-

heid, en de gelukkige Regeeringsvorm , ons

door den Hemel gefchonken, verzaakcn; in^

dien wij immer dit heilig .verbond verbreekeo ^

dan moet deze dag en alle deze opelibaare en

vrijwillige plechtige verrichtingen tegen ons

getuigen. Dus maakte Jofua op dien zehen dag

ten verhond met den Volke te Sichemj'l welk hij ^

gelijk vervolgens vermeld wordt , in een boek

fchrcef ^ gelijk hij ter zelfde tijd een groots

gedenkfteen, ter gedagtenis dezer heihge ver-

dragen, enten eeuwige getuigenis, dat de Al-

beftuurder zelfs hun geene Staatsgefteldheid bui-

ten hunne vrije toeftemming hadt gegeven; daS

'l Hebreeuwsch Volk, uit de dwingelandij ver-

lost, nu een Burgerlijk en Godsdienftig be-

iluur hadt naar zijne eigene verkiezing , en ge-*

$QgQ^i^ werdt door wetten 5 aan welke 't zij-

na



jfte plechtige toeflemming had gegeven , op die

zelfde plaats Het oprichten.

Om alle de plaatfen te melden der Heihge Schrif
t^

welke bewijzen, ^^ dat het Hebreeuwsch Staats-

5, belluur:, fchoon eene Gods Regcering, naar

^, deszelfs uitwendige vorm eene vrij Gemce-

5, nebest was , en dat d e S o u v e r a i n i t e i t

„BIJ 't VOLK WAS," zoude ik een groot

gedeelte van deszelfs gefchiedenisfcn hier in

moeten vlechten: Een enkel voorbeeld zal ik

nog bijbrengen. Toen de Stammen van Ru-

ben , Gad , en de halve Stam van Bewjamin

eenen byzonderen altaar hadden opgericht ,

fchoon 't van agtercn bleek , dat zulks met gee-

ne kwaade bedoelinge gefchied ware, werden

de overige Stammen ten uiterften bekommerd,

en beüoten in eene algemeene Vergadering, om
hunne beledigende broeders te beoorlogen. Zij

kwamen achter, voor den aanvang der vijan-

delijkheden, overeen ;, om een Gezandfchap te

zenden , ten einde naar de rede van deze han-

delwijze te onderzoekea. Phinehas en tien der

aanzienelijkfte Mannen werden hier toe geko-

zen. Dit was eene daad van Souverainiteit, en

eene daad van 't grootst gewigt voor 't gehcele

Volk, niets minder behelzende dan demagt tot

. 't maken van oorlog en vreede. Jofua had

geen deel in dit bedrijf, fchoon hi] nog leefde;

't was een daad van de Vergadering van Ifraël

:

^et .
gezantfchap Qver dit allergewigtigst fluk;

was



\vsLS door dezelve gekozen;, aangefteld en met

Lastbrieven voorzien. Üe/ijk 't Folkswijzé

was gezonden ^ zegt eeti Voortreffelijk Schrij-

ver (*) die voor dé zaak dér Vrijheid bondig

'fchreef , (dapper ftreed , en roemriigtig flierf^

werdt 'i ook Volkswijze omvangen ; 'i ivas niet

tot deken ofgeenen maar tot alle de kindere?i vari

Ruben ^ Oai m Manasfe afgevaardigd en uit

hunner alter naam lu^rdt 'V anPivoord gegeven'.

J^an 'dit alles zverdt 'aan de groote Vergadering

verflag gedaan , welke eindelijk de zaak in ge^

fchil bepaalde en Je vreede koos, ......
Deze was de Biirgerlyke Staatsgefteidhcic!

van 't Hebreenwfche Volk, tot dat het eindelijk;,

der Hemelfche gifte moede , oiii eenèn Koning

durfde vrakgen. Na lang vergeefs door di(^ïi

Propheet Samüel óver de ondankbaarheid en

dwaasheid van hun verzoek te zijn onderhöU'-

den, werden zij door deszelfs inwilhging ge-

ïlraft. "foen vervolgens de godlöosheid, 't be-

derft, én allerlei losbandigheid in hunne harten

diepe wortelen fchobten, rijjitèn zij allengs vooir

Se oordeelen des Hemels in de verwoefting eri

gevangenis. Dooi: deeêè öbfdeelën der waar-

dije van die zegeningen, welke zij te voren ver-

fmaad hadden, kundig gewotden , en onder da

iiand der dwingelandij , drukkender dan dié des

ÖoodSjZugtende^ kregen zy een levendig denk-

becy.

t*) EieALeERjïOHSïDNETT, ovgr '* Smutskjitiuh



beeld van 't aanbelang liinmer voorige Ëuf^

gerlijke en Godsdienitige voorrechten , en wa-

ren bereidvaardige om met eene'dcinkbaare vreiig*

de de herftelting, riiet alleen 'in een land' van

melk en honing vloeijénde"^ n^aar tevens van 't

onwaardeerbaarst voorrecht , 't welk zij in 't

zelve hadden genoten , hunne oorfpmigelijke

Staatsgefleldhcidy te ontvangen J ^ij Wfiren be*

reidvaardig ^ om de herflelling hunner Vergade*

ringen ) van Aanzienelijken uit hnn delven ge*

kozen, en eenen Befluurder uit het midden van

hun, voortgekomen 5 met gejuich en dankbetui*

gingen te verwelkomen.

Zulk eene vStaatsgèfteldheid, nveefflaal door

God zelve voor dat Volk. gevCvStigd, in zo ver-

re 't in 't algemeen aankoomt op de Burgerlij-

ke en Godsdienilige vrijheid, moet als eene

PLECHTIGEERKENTENIS DES AlBE*
STUURDERS VAN JDÊ RECHTEN DES
MENSCHDOMS worden gehouden. Van die

byvoegfeleii en j51echtigheden ^ aan 'de Joden
bizonder eigen , en ter bereiking van bizonde*

re oogmerken der Goddelijke voorzienigheid ge*

fchikt, afgefcheiden ^ leert het ontwijfFelbaar

zeker, weik Staatsbeftuur de oneindige goed-

heid en wijsheid voor 'tmenschdom 't gefchikt-

lle keurde.

Wij behoeven trouwens geene hemelfche

Openbaaring ter overtuiging , dat alle menfchen

gelijk en vrij zijn geboren j dat niemand een na-

tuur-



'tuurlijk recht van eigendom heeft tegens zijneri

naaften
-j,
nog eenig volk Èiük een recht over 't

ander; en dat, gelijk elk Staatsgellel is 't be=

ftuiir deï verrichtingen van een zekei: getal

menfchen, ten hunnen onderliiigen nut en vei-

ligheid vereenigd^ zulk eene maatfchappij eeii

volkomen rechtheeft om te bejpaalen , door Wien

'en op \velke wijze haere zaeken beftuurd zul-

ien woi'den. Deze zijn de voorfchriften der

reden en van 't gezond verftand , 't welk de

•algeme'ene Vader der nienfcheri derzeiver boe-

zems heeft ingeplant.

Met een innig genoe,g;en echter moeten wij

die eeuwige grondregelöö van billijkheid beves-

tigd , en door lesfen, geboden, en voorbcc:'-

den in de Gewijde Bladen der menfchen har-

ten ingefcherpt vinden; een treiTend kcnreei'k

voorzeker van derzeiver Goddelijken borfóröii^f

teen onbetwistbaar blijk, dat zij van Hem z^n

voortgebragt, welke uit eemn bloede?^ nik vüU

ken gemaakt heeft ^ om deeze aarde t^ heivooncn';

wiens gezag alleen zulk een Staatsbeiluür be-

krachtigde,' 't welk, in |)Iaats vhn, een deel van

zijn groot huisgezin te onderdrukken , de on-

derdrukten verdedigt, en den onderdrukker hs"

'teugelt en. ftraft.

5, Ongelukkig Volk , \ welIc van de zege-

'^5 ningen , in onzen texr beloofd , is verfceeken i

^, 't welk de magt , om zich zelve te befcuuren i

ij, uit zijne handen heeft gegeven ? 't iveik 'é^

R z H hangt



^j hangt van den wil van een ander Volk , in

,^55 't welk zij echter niet als een levend dee!

5, zijn ingelijfd , welks belangens in veele op-

35 zichten met 't hunne llrijden, en 't welk ter-

55 zclver tijd geen vnstgefteld , Conflitutioneel

,

55 dwangmiddel bezit, om de regeerende magt

55 in toom te houden : Geene laagheid of elcn-

j, de is 'er uittcdenken , tot welke zulk een

5, Volk niet gebragt kan worden : Geene enke-

5, Ie zegening, welke aan 't zelve 5 misfchien

55 voor korten tijd, te beurt valt, kan 't zijn

55 EIGEN noemen.

"

't Kan den elendigen afhangeling' luttel baa-

ten, of de beftuurende Magt vrij of willekeu-

rig zij. Volken , welken jaloers zijn omtrent

hunne eigene vrijheid, drijven dikwerf met die

van anderen den fpot j ja 5 men heeft opge-

merkt, dat de afhankelijke Wingewesten der

vrije Staaren minder vrijdoms genoten 5 dan die 5

welke onder 't gebied flonden van willekeurige

Magten. Deze was onze voorige droevige toe-

Hand, uit welken ons de Godheid verlost heeft

door cene- kennelijke en heerlijke omwjenteling.

Wij waanden in de daad een Handvest te heb-

ben , om onze rechten te beveiligen ; maar wij

ondervonden , dat een gefchreven Handvest

een zwakke borstweering tegens eene alles

overweldigende magt is, 't welk 't zelve naar

zijn welgevallen kan uitleggen , of met zijn

zwaard aan Hukken fnijden, wen 't hem luste.

Wil



Wij kunnen in onze tcgenswoordige onap-
U' A N G E L IJ K H E I D , cenc aangeiiaamc en on-

fchatbaare zegen voorwaar ! 't opfcliiift ingc-

g-rift vinden , Ik hen gevonden van die naar mij

niet zogten. 't Strckkc ons dan ten prijze of

hlaame , wij moeten erkennen dat het ons ge»

Uikkig heeft gevonden, toen wij het niet zog-

ten, 't Ware zeker niet alleen onfchuldig^ maer

loffelijk 5 maer mannelijk geweest ^ indien wij

naar deszelfs bezitting gereikhalsd hadden,^ eer

wij deszelfs, volfirekte noodzaakelijkheid ont-

waar werden. He L was ons aangebooren Recht;

wij hadden 't zelve in de hoogde waardij moe-

ten houden, en nimmer een pot wet imes., eene

geringe kortftondige onderfteuning , als eene

geëvenredigde vergelding voor 't zelve, willen

ontvangen. Om van die verlleetene iiguarlijke

fpreekAvijze van een Moederland , zo dikwijLsi

laffelijk tegen ons gebeezigd , eens gebruik te

maaken, wij wareïi, als een kind tot jaaren vao

.onderfcheid gekomen
, gerechtigd, om in eenen

afzonderlijken flarid in de waereld gefteld te

worden, en de vruchten van onzen eigen ar»

beid te plukken, 't Zoude waarlijk geene groo-

te edelmoedigheid ^ maar rechtvaardiglaeid 'm

haar geweest zijn, welke zo lang op haare te-

dere moederliefde boogde, indien zij, njec al-

leen fpoedig bewilligd , maar zelfs onze pogin-

gen , om ons neer te zetten, hadt beguniligd. '

't. Is echter zeker, dat v/n de Onafhano-eïlrk-

Pv 3 held
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|]eid niet zogten; en 't is niet min ^ekér, dat

33ritaiije , fchoon zij zulks door alle haare.

piagt trachte te beletten , door cene onbezef-

baare blindheid die maatregelen gevolgd; heeft

,

welke 't gefchiktfle waren, indien niet misfchien

^e eenigen , om dezelve tot fland te brengen,

Haare Giiderdrukkingen , haare telkens vernieuw-

^le wreedheid heeft ons uit 't huisgezin geflo-

ten ^ van 't well^ wij een 'deel uitmaakten. Dit

lieeft onze oogen geopend, en den onwaardeer-

baaren zegen van eene afzondering van haar

ieeren kennen , ter\vijl wij als onmenfchelijk

niishandelde en door hunne ouders uitgedre-

yene kinderen, welke ter zelver tijd reeds in

ilaat zijn om voor zich zelven te zorgen,

vriendfchap en achting bij de v/aereld gevon-,

den, en nieuwe voordeehge en roeniwaardige

verhintenisfen aangegaan hebben.

De Önafhangelijkheid plaatst oBS onder cle

Volken der aarde , zonder dat 'er één gebod

uit den Godsdienst is te voorichiin te brengen,

't welk ons verbiedt de waarde van dit voorrecht

te bezeffen , te gevoelen , en in deszelfs man-

moedige handhaving onzen grootften roem te

ftellen/ De Önafhangelijkheid opent ons eene

vrije gemeenfchap met de gcheele waereld, niec

alleen met betrekking tot de verbetering des

koophandels en den aanwas van ons vermogen
3

jiiaar ook ter aankwc'iing van alle nuttige we-

^enfchappeHo De Onr[fhai}gelij|heid flac4t na-
" '

'

'

uuirü^k



uuirl/jk alle banden der me nfchelijke ziele: Zij

breidt Iiaar uit in uitgedrektheid :, en bereidt

dezelve zo wel voor de indruklèlcn der ver-

gevende deugden , als voor de ontvangenis der

gcwigtigfte wetenfchap, Indien wij op de ge-^

fcliiedenis en geaartheid der volken onze aan-

ddgt vestigen, zullen wij altijd ontwaar wor-

den ^ dat zij, welken eene genoegzaemen tljel

anderer gebied waren onderworpen, zeer be-

paald , en bekrompen in hunne vorderingen ^

door 't Hof bedorven , met de gebreken hun-

ner hoofcien bezoedeld , en door een zweem
van flaafsheid en vernedering , welke alle hun^

ne voortbrengzels en manieren kenmerkte, ver-*

hagd waren. De flavernij ftrekt der menfchelij-

ke natuure niet alleen tot fchande, maar gaat

gewoonlijk gepaard met de laagfle ondeugden ,

als vleijerij , verraad , wreedheid , met de ver-

achtelijkfle middelen om ze te onderfchragen,

en de gunst dier magt, van welk zij afhangelijk

is, te verwerven.

De tijd noch de tegenv/oorcüge omflandighe-

^en vergunnen piij noch vorderen , om alle

de beginfelen fn gronden , op welke onze te-

genswoordige. Staatsgelleldheid is gevestigd j,

Ipreedvoerig openteleggen. Zij zijn aan de-

geheele waereldj bekend. Zij /ilj^ ^^ vinden in-

'•^e onfrervelijke fchriften van S ïd n e y en L o c-

K.E en andere roemrijke Verdedigers van de rech-^.

^ea 4^.r menfchelijke natu ure :; Zij ?;ijn, insge-.
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jijks onvervalsclit te vinden in de Handelingei^

en aitgegeevene»vSchriften van America bij deze

plechtige gelegenheid, welke de goedkeuring

en toejuiching van 't wijst en onzijdigst deel

des menschdoms , zelfs in Engeland , hebben

weggedragen, 't Zijn trouwens diezelfde be-

f^infelen, welke aan hunne eigene Staatsgefleld-

heid en omwenteHng onder Willem III. ten

grondflagflrekken; béginfelen ! welke een beest-

achtig geweid kan trachten te onderdrukken
3^

maar welke door de rede, zo wel als de Open-

baaring ;>
zuilen geëerbiedigd worden. De Bur-

gers van dezen Staat hadden verftands genoeg
3,^

óni derzelver volle kracht te gevoelen, zonder-

dat 't hun aan deugd mangelde, om^ in weer-

wil der dringende gevaaren , onbezweken op dien

rechvaardigen , breeden , en on\vrikbjiaren grond=

ilag te bouwen,

't Is een bekend gezegde, dat elk volk vrij is,

^•t w^lk het verdient te wïzen. Dit is mis-

fch.ien niet altoos waar; maar, indien een volk,

2^0 verlicht als de inwooners dezer Staaten, zo.

opgekweekt door hunne Voorouders iu de lief-

de "tot de vrijheid; een volk, aan 't welk 't de»

Goddelijke Voorzienigheid behaagde zulk eena

fehoone gelegenheid , om zich bij zijne aange-

booren ^echten als een onafhan gelijk volk, te

handhaven ; 't welk zelfs door zijne vijanden

^tet de. wapenen gedwongen werdt , om in den

iCmpel dex vïijheid een^ fchuilplaats t^ z4/&kea^



indien zulk een volk deze hemelfche roeping>

wederflreefd had , en geweigerd om in te gaan^^

wie dan zoude hun recht hebben kunnen flaa-.

ven , om in die roemrijke overwinningen en bii-

zondere zegeningen, welke buiten die 1,ieiligQ

plaatfc niet gevonden worden , te deelen ?

't Strekt der menfchelijke natuur totfchandCj

dat de Vrijheid, waar zij ook geplant is en ge-

bloeit heeft
,
gewoonelijk met bloed befproeid

heeft moeten worden. Engeland heeft in zijn

gedrag tegens deze Staaten eene nieuwe preuve

voor de waarheid dezer annmerkinge aan de

hand gegeven. Zij heeft eene poging gedaan ,

om door haare wapenen, dat geene in America
te verwoeden 't geen zij voorgeeft door die

zelfde wapenen op haaren eigen grond te wil-

len verdedigen. Deze is de aart der menfchen,

en 't uitwerkfel der magt zo wel in een volk

als in een bizonder perfoon. Het doet onop'

houdelijke pogingen om zich uittebreiden^ ea

dringt tegens de banden aan j welke het beOo-

ten houden : Het verhest allengs alle denkbeeJ-

den van recht buiten 't zijne; om Avelke redenen

dat volk in de daad ongelukkig moet wezen

,

"t welk huiten zijne nederige beden en verzoek-

fchriften, buiten de zwakke (lem van een Hand-
vest y niets heeft om tegens de wapenen van
een ander volk te Hellen, 't geen zich 't recht
OM 4AN 't zelve in alle gevallen^

R 5 Ho.E'.
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HOEGENAAMD, DE WETTE STELLEK^
toeeigent,

Jrm Genua! zegt een Schrijver (*) die met

veel gcests en nadruks 't denkbeeld ontvouwt j

om bij een Handvest van een Dwingeland, als

een gefchenk^den aanfpraak te ontvangen op

gerechten der mcnfchelijke natuur, voor wek

ke alle menfclien zijn geboren: ^/-otGenuaI

V^aafom zoudt gij u vef:waandelijk op V vermo-

gen verheffen , om een handvesi van voorrechten ,

pij eenen3^^Ê.NGERgegeveny te kunnenvertoonenl'

toegeflaane voorrechten zijn jlegts kenmerken der

flavernij: Het ivaar Handvest der vrijheid is:

OnafhangelijkheïE) door magt
§ TAANDE GEHOUDEN, Dd gifthieven ^

met welke deze natuurlijke rechten bekrachtigd

vjordeny moeten met 't pmit des degens onderte-

hend wezen. Gelukkig Zwitzerland! aan welk-

Handvest waart gij uive vrijheid verfchuldigd?

can uwen moed ^ cicm uwe fiandvastigheid , aan

-iiwe bergen : Maar zagt. —— „ 1'k. hen uw"" Keii

zer"* 55 wij verkiezen niet:, dat gij zulks lan^

ger zult wezen ,
"

's^ maar wwen Vaders waren

mijns Vaders jlaven ? "
,, om die zelfde rede^

nen zvillen hunne kinderen de uwen niet blijven ,

"

fi2aar ik hehhe een recht van mijne vjaardig-^^

heid" 95 en wij hebben een recht van de na-.

,
mute. "' Wanneer zijn de zeeven vereenigde Pro-

-%jiu-,



mncien in ^t bezit van dit ofihetwishaar recht

gekomen ? ijan V ogetihlik himner vereeniging

;

en van dit ogenblik iverdt Philip II, de weer-
SPANNELING.

Hemel en aarde kunnen getuigenis geven , dat

^eze Staetei^ onfchuldig zijn aan 't vergoten

bloede en, de verfpreide elenden, door dit on°,

rechtvaardig oorlog. Wij hebben de zijde der

rechtvaardigheid 3 der eere en der vrijheid ge-

houden, en zijn alleen verdedigender wijze te.

werk gegaan. Niet onredelijk in onze eisfchen,

niet geweldig in onze raadflagen, niet voorbaa-

rig in onze verrichtingen, is onze befcheiden-.

heid allen menfchen hekend geivGrd.en ^ terw.iji on-

ze rechten bij eiken flap, welke ons tot deze

omwenteling leide , zijn verkracht -, zonder

dat wij éénen enkelen eisch, welke Britanje

billijk op ons , op onze perfoonen , op on-

ze eigendommen kan, maaken , hebben ge-

i^eigerd. Ik verlange in geenen deele, dat zulks

op onze getuigenis alleen zal worden aangeno-

men. Wij hebben, zonder ons op vreemde

Yplken, welker gedrag jegens ons ten bewijze

ilrekt hunner denkwijze over onze beginfelen

ep maatregelen, te beroepen, eene erkenteniS:

der Vvfaarheid van deze betuiging , door Enge-
land zelve gegeven ^ door menfchen van be-

proefde eerlijkh,eld en oprechtheid, door foni-

ïiiigen der voortreffelijkile charaders en voor-

saamfte eiejraadien hanner eigene Regeering,,

doQt
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^oor ontelbaars redevoeringen en plechtige aan*

getekende Protesten in beide de Huizen.

Vergun mij bij deze gelegenheid meldinge

te maaken van de brieven van den Heer Hart--
LEY, een Lid van 't Engelsch huis der Ge-

meente voor Huil, aan zijne aanflellers , in

welke Hij de maatregelen van dit Staatsbe-

ftuur tegens America fchetst , en zegt : Den-

5, kende 5 gelijk ik altijd gedagi hebbe, daü

„'t AANVANGEN cn voortzctten van het

55 oorlog tegens America onrechtvaardig ge-

55 weest is 5 hebbe ik eenige moeite genomen,

y, om de verraaderlijke kunsttreken- , door de

P, Staatsdienaaren te werk gefield, openteleg>

-,, gen 5 ten einde mijne zwakke pogingen tos

55 te brengen , om mijn Vaderland van dien

55 fchandelijken blaam , als die der verdediging

^, eener onrechtvaardige zaak, welke men voor=

5, af weet onrechtvaardig te zijn , te onthef-^

„fen."
Op eene andere plaatfe zegt Hij, ,, wanneer

5, alle die verrichtingen naderhand in een meer

5, bedaard ogenblik zullen overwogen worden,

,5 vertrouwe ik , dat niemand met een Britsch

,5 hart zal fchroomen te zeggen , dat wij in de

5, zelfde omllandigheden , even gelijk als de Ame-

,5 rikaanen , zouden gehandeld hebben. " —
Hij gaat voort,— „ wat bleef 'er voor de Ame-

5, RIKAANEN, na 't verwcrpcn hunner laatfte

P,
fmcekfchriftenj anders over, dan in hunne e>

„ gene
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j, gene fterkte en Onafhangelijkheid heul te Zoèi

„ ken. Alle mogelijke gemeenfchap was huii

5, met hun Vorst en Moederland afgefneden^

5^ en de eerfle handeling der tweede zitting

5, van 't Parlement ftrekte om hun van de be-

55 fcherming des Volks zo wel als van 't Parle-

5, ment te beroven , 20000 Duitfche huurhngen

ji,
tegens hun te zenden ^ de Negers tegens hun-

5, ne Meeiters opteruijen, en de woefte India-

,5 nen op hunne onfchuldige en ontwapende gè-

^, buuren, op weerloozc vrouwen en kinderen j,'

55 aantehitzcn. Zij hebben fmeekfchriften etik

55 vertoogen ingeleverd ; zij verbanden 't denk^,

„ beeld der Onafhangelijkheid uit hunne gedag-

„ ten ; en dit alles werdt van 't Ministerij beant'-

5, woord met een leger van 50000 man. Laat

5, nu die Staatsdienaaren voor God en hun Va-

5, derland 't bloed verantwoorden , 't welk zij

„ hebben doen ftroomen. Het bloed van dui-

5, zenden hunner medefchepfelen moedwilligV

^, voorbedagtelijk voor eene onrechtvaardige

5, zaake vergoten , zal van hunne handen te-

rug geëischt worden ^ welken hunne wraak-

zugt den volleii teugel gevierd hebben in

hunne pogingen , om , zo ver hunne kwaad-

aartige magt het hen toeliet , het leeven , de

vrijheid, den eigendom, en allede rechten

der menfchelijkheid te verwoeden, 't oiiderfle

boven te keeren."

iSliets kan meer ter zaeke dienende bljgebrag;;

95

95

5?
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feorden, dan dit getuigenis vr.ii een aanzicne-

iijk man van zulk een voortreffelijk charaéter.

't Is waar ; Hij geeft de fchuld alleen aan de

Staatsdienaaren ; maai* 't moet voor een daad

van 't gantiche Volk worden gehouden , zo dra

't door de Britfche Regeering werdt aangeno-

ïnen en bekrachtigde, fchoon ook fommige v/aar-

'dige bizondere perfoonen voor zich zelven die

onrechtvaardigheid en wreedheid verfoeiden.

In 't Protest der Lords tegens de Verbod-bil^

peggen de Protesteerenck Pairs 3 ^5 wij berei-

^5 den de 'gemoederen der Americaanen voor

^5 die. Onafhangelijkheid , naar welke wij hun

j,j
ten laste leggen dat zij haaken^ met hun doof

^^ herhaalde beledigingen tot de noodzaakelijk-

^, heid daar van te brengen," Ik verblijde mij

^

^eide Lord Chathaini in 't Parlement, dat 4e

Amerikaanen zveerjiand hebhe?! gebock^i; een

kort maar krachtig getuigenis van dien grooten

man^ voor de rechtvaardigheid onzer zaake.

Dus zijn wij van de fchuld van al dat bloedj

'"t welk tot den hemel fchreeuwt^ door de open-

lijke betuigingen van de vrijfle en beste lieden

in Engeland vrijgefproken ; menfchen, welken,

als Leden der Regeering , alle derzelve maat-

regelen volkomen kenden, en alles wisten, wat

ter rechtvaardiging derzelver konde bijgebragt

'worden ; menfchen in de Natuur- en Burgerwet-

teri grondig ervaren, en bekwaam om over zulM

'teen allergewigtigst fluk een juist oordeel te vel«

len è



leh , Zonder dat zij van partijdigheid voor otó

kunnen verdagt worden gehouden. Met allé

deze rechtvaardigheid op onze zijde , ftelden

w^ onze zaake aan geen gering gevaar bloot, in

^t uitllellen om ons een afgezonderd volk te ver-

klaaren, zelfs na dat Engeland den band de:^

vereeniging geweldig hadt verbroken.

Door dit gedrag onzer' vijanden heeft ons de
Algoedheid eene onwaardeerbaare gelegenheid

aangeboden ; eene gelegenheid , zodanig als zeer

zeldzaam, indien ooit, aan zulk een groot volk

Is te beurt gevallen; eene gelegenheid, om óns

voordeel te doen met de wijsheid en erVarenis

van alle de voorledene gepaard met de tegen*

woordige eeuwen , om 't geen wij zelfs gezien

en gehoord hebben, met 't geen wij van ande^^

ren gelezen of geleerd hebben , te kunnen ver-»;

gelijken 5 en voor ons zelven, door geene eis-,

fchen van Koninglijke erfgenaamen , of magtige

Rijks-grooten, of leenroerige rechten, of ker*

kelijke magt belemmerd, dien vorm van 't Bur-

ger -befluur te kiezen, welke ons toefcheen voor

onze veiligheid en orde, voor onze vrijheid eJi

gelukzaligheid 't gefchiktfte te Wezen : eene ge»

legenheid, om, fchoon door 't oorlogsvuur om-*

ringd, over de gewigtigfte van alle menfchelij-

ke bedrijven, met bedaardheid en vrijheid t©

raadplegen.

Dit iê eene bizondere gebeurtenis in alle haa^

re omftandigheden j en 't zoude moeilijk te zeg^

gêö



^^en vallen , of zulk een toneel wel immemieef

-üanfchouwd is. De oorfprong der meefte vol*'

ken is in de duifternis bedolven 3 en bekleed

met verdichtfelen ; de herkomst van 't onze is

.zo duidelijk als roemruchtig, en de nieuwge-

booren Staat, is, indien mij zulks geoorloofd

is te zeggen , een fchoiiivfpel voor Engchn en

Menjchen. In zo verre immers de godsvrucht^

deugd en zedekunde in 't Staatsbeftuur belang

hebben, heeft zulk een bedrijf tot beide wae-

reldên betrekking, en betreft ons niet alleen ds

Leden der Burgerlijke Maatfchappij op aarde ^

maar als mededingers naar 't Burgerfchap iti de

Stad des kvenden Godsy 't Hierufakm hier ho-

^efh

Gelukkig volk, 't welk niet fidderende voor

-de ftem eens meefters, aan geene flaaffche ge-

• woonten , bijgeloovigheden en vooroordeelén

gebonden , na rijp beraad die Staatsgeileld-

heid hebt gevormd , onder welke gij wenschte

te leven ; en aan geene wetten' zijt onderworpen,

aan welke gij uwe toeftemming weigerde te ge-

ven ; Uit dit oogpunt vertoont zich des men-

• fchen natuure in haere eigene waardigheid. Op
zulken grondflag is 't leven , en alles Xvat 't aan-

?"genaam en geneugelijk kanmaaken, veilig, in

zo verre zulks met des menfchen oiavoikomeri-

heid beftaanbaar is : En bij zulke eene Staat.^;-

gefteldheid hebben wij een Vaderland , 't welk

verdient bemind te worden, en der verdediging;



waardig is. Want wat is ons Vaderland? is

't de grond, van welken wijj fchoon Avij ook

dcszelfs tegenwoordige bezitters zijn, geen deel

h onze kunnen noemen? of de lugt, in welke

wij eerst adera haalden, uit welke wij in den

Kerker geworpen , of van welke wij door den

bijl of de ftrop op 't oogwenken des Dwinge-

lands kunnen beroofd worden ? Is niet 't Va-

derland eene Staatsgefteldheid , een vastgeftel-

de vorm van wetten, van welke iemand kan

zeggen „ zv/j zijn hier tot onze onderlinge vet-

,, ligheid en gelukzaligheid vereenigd. Deze

„ akkers en deze vruchten zijn mijn eigene :

f^de yoetten^ zvelk ik gehoorzaame ^ zijne mijnt

5, wetten : Ik be?i niet alleen de eigetiaar van

5, den grond ^ maar maake een %vezenlijk deel

^^^ der SouvERAiNiTEiT van mijn Vader^

55 land,
"

Van dezen aart moet der menfchen maatfchap-

pij wezen, en zodaanig (geloofd zij de goed-

heid des Albeftuurers , ) zodaanig is tegenwoor-

dig ons Vaderland, van 't welk deze dag

een klaarblijkelijk bewijs, eene glorierijke erken-

tenis oplevert.

Tot onzer vijanden hefchaaming, en tot blijd-

fchap onzer vrienden, hebben wi] een Staats-

beftuur , met eene (alle omftandigheden gade-

Oagen,) waarlijk verbazende maate van rust

en eensgezindheid gevestigd. De fchrander-

heid,4e Staatkunde, de onvermoeide raadple-

; S gin-



gingen j de onafgebrookene oplettendheid op d®

gtGOïe beginfelen der Vrijheid;, en de onderlin»

ge infchikkelijkheid en oprechtheid onder zo

veele verfchillende bevattingen omtrent de wij-

ge van. beftuuringj welken , in allen, om het

plan dezer Staatsgefleldheid te vormen, gek o-

asen , en in 't volk , '"t welk dezelve heeft be-

krachtigd 5, hebben uitgeblonken ^ moeten aan

©ns Vaderland eene onflervelijke eere fchenkcn.

*t Zal , dit geloven wij , eene heuglijke grondvc-

ping voor verfcbeidene gejlagten hlij-ven ^ en des-

^eifs ontwerpers mogen in de daad voor de

Vaderen van hun Vaderland' wordeq

gehouden; dewijl niets een zo wezenlijk yer-

cischte is voor den bloei en algemeene Avelvaarc

eener maatfchappij 5 dan een Staatsbeftiiur;, 't

welk, op de rechtvaardigheid gegrond, de Vrij-r

heid tot zijn hoofddoel heeft. Zulke menfchen

-hebben eeji duurzaamer gedenkteken van eere

voor zich opgericht , dan van metaal of mar-'

mer.

't Is niet noodigj dat ik voor zulke cene ver-

gadering, als die mijner Toehoorders , breed

lütweide over de bizon dere voortreffelijkheden

van deze Staatsgefleldheid, Hoe krachtdaadig-

maakt zij 't Volk de bewaarders zijner eigene

vrijheid, door wflke zij ongetwijffeld der groot*

lle veiligheid deelachtig worden ? hoe naau-

keurig heeft 't de magten verdeeld en gewogen ,

gjja hunj 'va zo verre ztilks voor ütn menfche

doen=



doenlijk is, tot magten alleen om goed te doen

te maken, gelijk God bedoelde dat zij zouden
wezen! hoe gelukkig beveiligt 't ons van den
cenen kant tegens de regeeringloosheid en ver-

warring , van den anderen kant tegens de dwin-

gelandij in verdrukking! hoe zorgvuldig is de

wetgevende van de uitvoerende magt ,
' een zo

wezenlijk fluk der vrijheid, onderfcheiden

!

Hoe wijzelijk is 'er voor de onzijdige uitvoe-

ring der wetten voorzien in den onafhangelijken

iland der Rechters ; een ftuk van 't uiterst ge-

gewigt, zonder 't welk de vrijheid eener Staats-

gefteldheid in andere opzichten krachteloos ge-

maakt en nimmer tot wezenlijkheid gebragt

wordt in eene volkomene veiligheid voot de

perfoon en eigendom van elk Burger ?

Welk een ruim veld is 'er, bchalven dit aj-

les voor *t oefenen der rechten van 't gewe-

ten in onze Staatsgefleldheid geopend? in, wel-

ke verklaard wordt, dal: geen Burger gemoeid

^

lastig gevallen of verkort zal %vorden in zijn per-

foon 3 vrijheid of goederen ., uit hoofde dat hij

God-na zijne he^te hennis ^ volgens de voorfchrif-

ten Vmi zijn geweten^ dient; uit hoofde zijner.

Godsdtenftige helijdenis ofgevoelens -^ en dat alle

Christenen , zonder onderfcheid van henaaming ,

di& zich zelven vreedzaam ., als goede ingezctc-

7ien van 't Gemeenehest , gedragen , de befcher-

ming der wetten op eefien gelijken voet zullen

^enietm ; en dai V gee7ie ondergefcbikih.dd van

S 3 ds



'êe eene gezinte aan de andere^ uit kracht der

vjetten , zal plaats grijpen. De Zedekunde

niet te min en de openbaare Godsdien.'^toefe-

njng worden in dezel^/e befchouwd als van veel

aanbelang voor 't welzijn dermaatfchappije: En
't zoude in de daad eene belediging voor 't

Volk van dezen Staat wezen, (gelijk de Ver-

gadering der Gedeputeerden in de voorafgaan-

de Aanfpraak zig uitdrukt, ) dat men moeite dee-

de om V zehe te overreeden , dat de eer en 't

geluk des Volks van deszelfs zedelijk cbara&er

afhangt , en dat de openbaare Godsdienstoefening

zo eigenaartig ftrekt , om de goede beginfelen

daarvan voortteplanten ^ als otn V Volk te be-

waaren ^ dat het de hefdmafdheid niet verzaake

^en tot een jlaat van zvoefle barbaarsheid vervalle.

Waren de Burgers van dezen Staat niet vol-

komen bekend geweest met deze en andere-

voortreffelijke eigenfchappen onzer tegenwoor-

dige Staatsgeileldheid 5 dan zouden zy, die hun-

ne rechten zo vv^el kennen ^ en zo jaloers zijn

op dezelve, deze nimmer met zulk eene al-

gemeene eensgezindheid hebben aangenomen en

bekrachtigd? Zij weten , dat ze op eene ruim-

te van Burgerlijke en Godsdienftige vrijheid is

gebouwd , van 't welk geen enkel voorbeeld , in

de gantfche waereld, buiten America zal kun-

nen bijgebragt worden. Dit moet derzelver

waardije in hun oge verheffen; en, daar 't hun-

ne harten is ingefchreeven , fmaaken zij reeds



daar boven 't genoegen van door andcïer lof-

fpraaken ^ welker bekwaamheid en rang hnU

t>etuiuenis roemwaardiff maakt, bekroond te

worden. Indien 'er echter door de onvolko-

menheid der menfchelijke natuure ^ in weerwil

tier gchoudene raadplegingen en aangewende

voorzigtigheid, met welke ze is ontworpen en

goedgekeurd , eenige leemten waren ingeflo-

pen , 't welk 't best uit de ondervinding zal

blijken, heeft 't Volk uitdrukkelijk het recht aan

zich behouden 5 om dezelve bij eene overzie-

ning van 't geheel wegtenemen , na eene be-

proeving van vijftien jaaren.

Wanneer een Volk 't zeldzaam geluk is deel-

uchtig geworden, om zijn eigen Regeerings-

vorm te kiezen , moet eerst elk bizonder deel

in de fchaal der reden zijn gewogen , en naau-

keurig met de eisfchcn der vrijheid, billijkheid

€n orde, overeenftemmen. Maar , zö dra ook
zulks gefchied is, moet eene warme hartstog-

telijke VaderlandsHefde zich met den uitflag der

koele overweging vereenigen, om 't geheel©

werktuig te doen bewegen en leven. De Bur-

gers van een vrij Gemeen ebest moeten hunne

Staatsgefteldheid eerbiedigen ; zij moeten nie£

alleen dezelve bedaard goedkeuren en zich aan

•'t zelve bereidvaardig onderwerpen , maar 't met

•eeïi ontzag en eene genegenheid, welke zelfs

opklimt tot eene geestdrijverij, die Rome en

Sparte bezielden, befchouwen. Niets kan den

S 3
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roem 5 niets kan de magt van een Gemeenebest

meer vergrooten, dan zulk een jmannelijk hei-

lig vuur. Alles zal dan aan 't gemeen welzijn

ondergefchikt worden : Alle arbeid hier toe nood-

^aakelijk zal blijhartig ondernomen, alle kosten

Uereidwillig gedragen ;, en alle gevaaren moe-

dig onder 't oge gezien worden.'

Dat het Goddelijk vuur alle rangen van men-

fchen in dezen Staat bezielc ! dat het zich van

harte, tot harte verfpreide en overal glöeije ! dat

c;en dubbel deel van 't zelve de boezems onzer

Burgerlijke Leiders doe blaken, en hun eenen

luiller^ gelijk aan die van, Mozes aangezicht,

toen, hij met de tafels der Hebreeuwfche Re-

geeringsvorm in de hand van den Heiligen Berg

nedjerklom, mcdedecle!, DanzuHen zij de aan-

zienelijkilc eerambten ^ de-eerfte onhetwistbaare

blijl^en der gchting ei), vertrouwen,' deeerfle'

openbaare. bedieningen, door. dit :nieuw Gemee-
nebest; begeeven , .in welke zij op dezen dag

yerfchijnen , door hMné; waardigheid onder-

fchragen:.

. Zulke Mannön .moeten, natuurlijk voor onzen

Staat zorgen : Mannen aan welker kundigheden

en deugden door de vr'^® , flemgeving hunner

verlichte en deugdzaame medeburgers is hulde

bewezen. Leveren deze (Icmmen geen open-

baar en plechtig getuigenis op , dat zij naax *t

oordeel hunner benoemers Mannen zijn, wel-

ken fteeds gewoon zijn overeenkomftig met die

edelQ
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edele beginfelen, volgens welke onze RegeëS'

ring is gevormd, te handelen ; Mannen , weK
ken hunne bizondere belangens grootmoediglijk

iian eene.vuLïrige behartiging va» 't gemeen'

welzijn hebben opgeofferd j Mannen , welkea

zich tegcii een der grootile magten der waerelcS

hebben durven verzetten, en hunne goederea

en leven aan een ogenfchijnelijk gevaar biooS

(lellen j, in de grondflagen voor onzen roem eïS^

vrijhei^ te leggen? Wie kian nalaten onzen op«

komenden Staat geluk te wenfchen, en bij dêzë'

^ooteen plechtige gelegenheid^ de va&tftelling'

onzer .vergadering, de verkiezing onzer aanzie-

nelijken vrijwillig uit 't midden onzer , en vtn'

onzen Beftuurder, op de ftein van zijn Vader-

land uit 't midden onzer voortkomende ^ éeii

dankbaar oge ten hemel te heffen? -
.

Aanfchouwt den Man, wiens naam; als Pre-^

fident van 't Congres, die onflèrvelijkeHande-i'

ling heeft bekrachtigd , welke wat 't tiitwén«;

digc betreft 5 de onapoangelijkheid van déz®^

Vereenigde Staaten heeft vastgefleld, door wel»

ke in den letterlijken zvain eenen dag een Folk

is geboren ! Ziet hem , die te fpoedig Eijne

keuze bepaalde , en te veel uitvoerde vóór ds

Vrijheid van Araerica, dan dat zijne vijanden

het hem zouden vergeven ! Ziet hem , wiens;

naam nevens dien van ecri ander aanzienlijk"

Patriot (*) in eene Britfche aéte vmt ver^

,{^) De HeerSAMui!^ Adams.
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gilfenls uitdrukkelijk was uitgezonderd, en op
wiens hoofd in der daad door de zulken een

prijs gefteld was, die ons meenden in flaaffche

ketenen te klinken ! Ziet dezen Man , door de

ftemme zijns Vaderlands, ah 't hoofd des

hoeks van ons Staatkundig gebouw, als de eerfte

Overheidsperfoon in ons vrij Gemeenebest uit-

geroepen! 't Was voor zijne Medeburgers on-

mogelijk op eene meer treffende wijze te too-

nen, welken prijs zij op de edelmoedige en ge-

wigtige dienden , door hem reeds aan zijn Va-

D E R L A N D bewczeu , fielden , en hoe veel,

zij op zijne gezindheid en bekwaamheden ver-

trouwde, om op dien zelfden voet te willenen

te kunnen volharden.

De Almachiige God neme zijne Excdlentie^

en de andere aanzienelijke takken der Regee-

ring', den Luitenant -Gouverneur, den Raad,

den Senaat, en 't Huis der Gemeenten in zijne

l^eilige befcherming, en vereenige hun in maat-

regelen, roemrijk voor hun zelven, gelukkig

voor hun Vaderland! Hun , met bizonde-

re eerambten bekleed , is een kommervolle

voorrang ten deel gevallen : Die onderfcheidin-

gen roepen hun tot de gewigtigfle en belang-

rijkfle zorgen , in een tijd^ in welke 't beftuur

der gemcene zaaken met niet geripge moeilijk-

heden is vereenigd : Zij hebben dierhalven het

toevoorzicht en de hulpe van den gezegenden,

eeni^en Opperheeij welken wij, in deze plechti-

ge



ge vergadering van de Overheden en 't Volk ^

vereenigd en ootmoedig aanroepen, van noo-

den.

Het Volk van eenen vrijen Staat heeft recht;

om van hun, welken het met 't beftuur zijner

belangens heeft kunnen goedvinden te veree-

ren jeene getrouwe en onafgebrokcne oplettend-

heid op dezelve te verwagten. Hij, die eene

openbaare bediening aanneemt , verbindt zich zei-

ven en zijn eere, gelijk hij bij den eed zijner aan-

ftelüng God aanroept , dat hij zich met alle

getrouwheid naar zijn uiterfte vermogen van 't

waarneemen van zijn ambt zal kwijten. Elk

Gemeenebest, 't welk geen waakend oge houdt

op hun, die 't roer in de handen hebben, en

gadeflaat , hoe dezen zich in hunne verfcheide-

ne Handen gedragen , ten einde volgens dit

richtfnoer zijne Hemmen te kunnen regelen ,

zal fchielijk m verwarring geraaken , en kan nim-

mer verwagten zijne waardigheid of geluk te

zullen bellendig maken.

De waardigheid van gedrag is van 't geluk

des Staats, bizonder bij deszelfs opkomst en

eerde verfchijning in de waereld, onaffcheide-

•iijk : Aller ogen zijn dan op denzelven geves-

tigd : Zij befchouwen hem met oplettendheid,

en de eerstgemaakte indrukzelen worden ge-

woonelijk niet fchielijk uitgewischt. Deze om-
Xlandigheid maakt het gedrag onzer tegen-

^yoordige Hoofden bizonder^ belangrijk , en moet
S 5 op



Qp bur^ne gemoederen eenen bizonderen indnik
ffiaakeiii-^ Wy hpopen van hunne wijsheid crï

bekwaamheid", hunne ongekreukte oprechtheid

^n ;onwrikbaare ilandvastigheid , dat dit nieuw

gevormd Gemeenebest met eer en toejuiching

in flerkte mag toenemen ^ en die hoogachting ver-

Wjerven, welke 't getal en de hoedanigheid van

dfiszélfsinwoonerSj de uitgebreidheid van des-

^elfs grond en koophandel, en de natuurlijke

voordeelen-, met welke 't is, gezegend,, onder

eene goede Regeering niet misfen kunnen te

verwekken. ; /

: Wij Jcunne» uit orze tegenwoordige gjelukki-

gegefteldhéid óp eene nieuwe, veerkragt in *t

Staatsbeftutir redelijker wijze hoopen ; eene veei"

kfagt 5 welkc' zich door alle de deelen van den

Staat zal verfpreiden. Wij hoopen , dat de

zenuwen van 't Burgerlijk Gezag door 't ge-

heéle Staatkundig Ligchaam in hunne volle

togt zullen zijn gcipannen, en dat 't gemeen

welzijn in alle dészelfs uitgeftrekte takken zal

worden in. /t oge gehouden; dat geene Ambte°

tiaren zullen toegelaten worden hunnen plicht te

virwaarloozen 5 of de paaien van 't hun toever-

vertrouwd gezag te overtreden ; dat 't ont-

ybèemden van 's Lands Penningen, knevelarijen

en zelfs de minfte onderdrukkingen, in elke be-

diening zorgvuldig voorgekomen of voorbeel-

dig gellraft mogen worden ; en dat geene om-

ISQOping y in eenig deel van 't Ligchaam van

Staat^
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Staat , zelfs Hiet in *t geringfte , welke alleiigiè

yerder voQrtkruipt^ en de edelfle deelen aan-

fteel^t> met toegevendheid zal worden behan*

déld. .

, De Gerechtigheid ^ zegt een der eerde Staat-

kundigen en wijfte Vorften, die immer leef-

de, de Gerechtigheid verhoogteen Folk. Deze
grondregel fleunt niet alleen op zijn eigen maar

op Goddelijk gezag ^ en deszelfs waarheid is

door de on^dervinding van ^lle eeuwen geftaafd

gevvorden. . , . .

Onze burgerlijke Ambtenaren zullen zich

erianercn , dat , gelijk de deugd en de godsvruche

de eer en 't geluk van elke maatfchappij uitwer-

ken , deze onontbeerlijke vereischten zijn in

leen vrij Staatsbefluur. De deugd is de ziel

van een Gemeenebest : Daar immers alle mag£

uir't Volk herkomflig is 5 moet alles van des-

zelfs . goede gefleldheid afhangen. . Is ; 't god-

loo?, öproerig, baatzuchtig; is 't aan de iedel-

Jaeid , verkwisting , weelde en losbandigheid

overgegeven; heeft 't de yreeze, Gods en de

liefde voor zijn Va d e r l a n d verloren , dan

is alles verloren. - Zo dra zij den teugel van

't goddelijk gezag verbreeken 5 moeten zij ook

önverduldig worden onder 't juk van Wet-

.ten^ gegecven door Wetgecvers van hin eigeB

maakzel. ,, ., . ,, ..-. \

Wij mogen dierlialveii vertrouwen ^ 'dat on^

tegenwoordig Stgïitsbêftuur alles ssi doen wge
'

ffiOü i
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mogelijk is, zo' door gezag als voorbeelden,

om aan 't oogmerk van deszelfs aanftelling te

beantwoorden; dat de Leden van dit Gemee-
iiebest een ftil en vreedzaam leven in alle godza-

ligheid en eerbaarheid mogen leiden ; en dat onze

vrijheid nimmer in ongebondenheid mag veran-

deren.

Ik weete, dat men over de uitgebreidheid

der Burgerlijke magt in 't godsdienftige ver-

fchiit; maar *t zij mij geoorloofd, in plaats van

mij in dit twistgeding te mengen , uit de vol-

heid mijns harten aanteprijzen , daar men van

beide kanten zich beroept op 't geweten, eerie

oRderlinge oprechtheid en liefde, en eene g'é*-

lukkige vereeniging van allerlei Gezindheden tot

Iteunfel van een Staatbeftuur , 't welk , fchoon

menfchelijk en gevolgelijk niet ten vollen vol-

maakt, op de grootfte mogelijke vrijheid ge-

grond is en aan allen eene gelijke befcherming

vergunt. Hevige partijfchappen in 't Burger-

lijke of Godsdienftige, veel -al uit eigen -lief-

dige grondbeginfels gebooren, zijn voor eiken

vrijen Staat, bizonder in deszelfs geboorte, ten

hoogden verdervelijk. Een minder deel van

dit kwaad , dan men billijk zoude kunnen ver-

moeden 5 is ons ten deele gevallen : En wij

zullen gelukkig zyn , met het in 't geheel te

verbannen j
gelukkig in de daad , wanneer een

ieder zijn Vaderland zal beminnen, die-

nen? en dat aandeel in den invloed bij en ach-

ting
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ting van 't gemeen , zonder onderfcheid van

partijen, deelachtig worden, welke hij uit hoof-

de zijner deugden en dienflen met recht kan

vorderen. Deze is de waare geest van een Ge-

meenebest, om alle harten en handen tot 't ge-

meen welzijn, als tot één middelpunt, te rich-

ten en te doen medewerken.

De deugd, de godsvrucht, noch de vrijheid

kunnen lang in cene maatfchappij bloeijen, in

welke de opvoeding der jeugd word verwaar-

loosd. Hoe veel zijn wij aan de zorg onzer

achtingswaardige voorouders , omtrent dit al-

lergewigtigstfluk, verfchuldigd? Hadden zij den

grond niet gelegd, om hunne kinderen in ken-

nis, in godsdienst, in wetenfchappen , in kun-

flen optetrekken , zouden wij zulk eene aan-

zienelijke maatfchappij uitgemaakt hebben, 'als

wij heden blijken te wezen ? zouden wij onze

rechten zo duidelijk gekend? zo hoogelijk ge-

waardeerd ? zo mannelijk en met zulke ge-

wenschte gevolgen hebben verdedigd ? of zou-

den wij opgeleid zijn^ om den grondllag van

die vrijheid, van die gelukkige Staatsgefteldheid

te leggen , op welke wij alle onze hoope bou-

wen, welke ons allen vervult met zulk eene

buitengewoone vreugde ? Wij mogen derhal-

ven vastftellen , dat de Schooien, en bizondex

de Univerfiteit , door onze wijze en Godvruchti-

ge Vaders geltigt en begunfligd , door een Staats-

beftuu? Jpefchêrrad §n bevoordeeld zullen wor-

den*
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Öen, 't welk aan dezelveji zo veel voor deszelfs

eer en vermogen , en de waare beginfelen van

deszelfs oorfprong, is verfcliuldigd. De tegens-

woordige omftandigheden dezer inftellingen

vorderen de goedgunftigfte oplettenheid der

Overigheid; en derzelver naauw verband met

degemeene belangens in 't Burgerlijke en Gods-

dienftige moeten derzelver aanfpraak nog iler-

Icer aanbinden.

De Wetenfchappen en Kimften , ter welker

begunftiging onlangs in dit Gemeenebest eene

nieuwe (lichting. (*) is begonnen, verdient

de befcherming en bizondere gunst van elk

Staatsbeftuur. Zij flrekken niet alleen tot ver-

fiering, maar tot nut! Zij befchaaven niet al-

leen 5 maar onderfchragen , maar verrijken en

verdedigen eene maatichappij. Daar zij zich

in de vrijheid verlustigen , liefkozen zij bizon-

der de vrije Staaten. De Barbaaren zijn woest

en onbedwingelijk; en groove denkbeelden van

ordre, en de weldaaden met dezelve verknogt 5

zlg vormende, vorderen zij de hand van eenen

geflrengen Meefler ; maar een verlicht en door

wetenfchappen en vrije kunsten befchaafd Volk

koeflert gevoelens , uit welke de vrijheid en

goede wetten voedzel trekken. Zij kunnen

unct eenen zijden draad geleid worden , en de

zag-

(*) De Amerikaanfche Akadsmle van Kuoftcn «n We«
öcnfcbappeii»



?:hgl'e tugtigingen voor eenen vrijen Staat ge-

fchikt iSijn genoegzaam, om de gemeene ruft-

te bewaren.

Een gevestigde eer en getrouwheid in alle

openlijke verbindenisfen ^
en beloften vormen

een tak der Gerechtigheid, in welke de wel-

vaart, magt en veiligheid van eenen Staat is

gelegen: 'tkoomt oneindige verwarringen voor

,

boezemt den Burger en den Vreemdeling een

vertrouwen op 't Staatsbeftuur in , begunftigt

't aangaan van voordeelige verbindenisfen 5

l^reidt 't cre4^( uit , en doet zonder moeite in

de dringendfte noodzaakelijkheid onderiland ver-

werven, welke men langs geenen anderen weg
magtig zoude zijn geworden 5 terwij Ideszelfs ge-

mis , welke fchitterende voordeelen kortzichti-

ge Staatkundigen zich van te leurflehende hulp-

middelen en bedriegelijke kunftenarijen mogen
beloven, den Staat zwak en verachtelijk maakt

,

denzelven van zijne verdediging berooft, des-

2elfs vrienden grieft en verbittert, en hem
aan den wil zijner vijanden overlevert. Waar
op fteunt voornamentlijk de magt van 't Brit-

fche Volk in dit ogenblik ? die magt welke

^0 onreehtvaardig gebruikt is [tegen America ?

op de lange en zorgvuldige bewaring der goe-

de trouwe in alle geldzaeken. Enkele Staat-

kunde heeft haar, met alle haare onrechtvaar-

digheid in andere opzichten, verpHcht, om
tnet haare fchuldeifchers eerlijk te werk te gaan.

De



Deonderftand^ welke zij uit 't zelve in haare me-
nigvuldige en kostbaare oorlogen heeft getrok-

ken , en de geldligtingen , tot welke zij door 't

zelve is in ftaat gefield, zijn verbazende. Door
deze heeft haar Staatsbefluur de geheele onmeet-

lijke hoofdfom der nationaale fchuld gebruikt,

welke in den dienst van 't gemeen hefteed is,

terwijl de fchuldeifchers zich met de bloote be-

taaling der i72teresfen vergenoegen, 't Is te

betogen, dat de aanwasfchende middelen van

deze Staaten, onder het beftuur van voorzig-

tigheid en rechtvaardigheid, genoegzaam zijn,

om een Fonds van Credit te vormen , ter voort-

zetting van dit tegenwoordig voor Engeland

allerfchadelijkst oorlog , langer zelfs, dan dat

Volk 't zelve door de menigte zijner fchulden

kan uithouden.

Maar is 't wel> in eene Christen vcrgadë-

linge, voor Christelijke (3verheidsperfoonen

,

noodig , dat men 't gewigt van de onfchend-

baare" bewaaring der openbaare trouwe aandrin-

ge? Moet men toeilemmen, dat zij van aan-

belang is voor alle Staaten in alle tijden, dan

moet ze het bizonder voor dezulke wezen,

welker grondflagen eerst gelegd zijn , welke

onder de volken der aarde eerst beginnen ge-

teld te worden. Zij hebben een Volks -Cha-

rader te vestigen , van 't welk hun beflaan af-

hangt. Moeten wij dan niet vertrouwen, dat

4e tegeBwooïdige Regerirg alle maatregelen,

wei'



welke in haar vermogen zijn, zal aanwenden^

om in dit Gemeenebest eene juifte rechtvaardig-

heid ei^onbezwalkte eer in alle openbaare verbind-

tenisfen,in alle wetten tot den eigendom betrek-

kelijk 5 in alle opgelegde belastingen , in alle han-

delingen , zo ten aanzien van de met ons vereenig-

de Staaten als vanVreemdelingen5teondeFhouden.

Het Traélaat van vereeniging en vriendfchap-

tusfchen z^ne Alkrchristelijke Majefteit en de-

ze Staaten^ is in elks harte ^ die belang fielt in

de rechten en onafliangelijkheid van Ameri-
ca, ingeprent. Indien de getrouwheid in zulke

boezems huisvest, zal zulks bij elke gelegen-

heid , om ons aandeel in die heilige verdragen

ten uitvoer te brengen, kennelijk worden. Het
belang is in de daad wederkeerig, gelijk openlijk

erkend is : Het verdrag is derhalven op de na-

tuure gegrond , en gefchikt om duurzaam te

zijn. Maar de wederkeerige belangens behoe-

ven de edelmoedigheid niet altijd te verbannen :

Hier van heeft onze Hoogaanzienlijke Bond-
genoot in dit verdrag een bewijs gegeven, een

bewijs in Europe toegejuicht, fcjioon alleen ge-

voeld en erkend in America,

Ik zoude 't veriland of 't hart van è^^zt aan-

zienelijke Vergaderinge te kort docn^ wilde ik

wijdluftig betogen , dat wij groote voordeden

en bijfland van deze vriendfchap hebben ontvan-

gen, 't Is onmogelijk, dat wij derzelve eerde-

onderpand zouden vergeten , in het Esquader x^
onzer 'huipe gezonden onder dien wakkeren,,

T vaar-^
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vaardigen, en. onvertzaagden Vlootvoogd, den
Graaf p'Estaing, die der vijanden oogmer-
ken veriedelde, en alles voor ons gedaaq heeft,

wat wijsheid met dapperheid vereenigd in zijne

umftandigheden kon verrichten. Even weinig

zal ik uwe aandagt op die aanzienelijke Leger-

jiiagt, laatst onder Bevelhebbers van beproefde

bekwaamheid en erkenden krijgsrocm ler onzer

iiiïlpe gekomen 5 tra:hten te vestigen.

Frankrijk was, Ichoon eene AUeenheerfching

,

meer dan eens de voedfter en befchermfter der

Vrije Gemeenebesten. Switzerland kan onder

andere dezer waarheid getuigenis geven: Haa-

re vrije Staaten kunnen getuigen , dat haare

vrijheden, geduurende een meer dan driehon-

derd -jaarig verbond met Frankrijk , ilandvastig

door dat Volk beveiligd, en elk gedeelte van

dit verdrag tot haaren bijfland naaukeuriglijk is

naargekomen. Dit hebben zij plechtig erkend,

toen zij dit verbond vernieuwden. Een gelukkig

voorteken voorzeker voor dezt Staaten , welker

omftahdigheden in verfcheidene opzichten aan

Öe- VereenigdeZwitzerfche Cantons gelijk zijn!

Pe Perfoneele en Koninglijke deugden van

l^odevvijk den XVI. zijn bekend ^ en worden

bewonderd verr^ buiten Z-ijne uitgebreide heer-

schappij e, terwijl zij zijne Onderdaanen en Bond-

poten 'c fchoonst vooruitzicht geeven. De Re-

geering van deezen Vorst verfpreidt eenen nieu-

wen geest, door 't gantfche Koningrijk, en zet

t^Xk kY'-iiidi|e? ^loecl bij §an ^^^ankrijks glor-



i'ie. Een Engelsch Schrijver noemt Hem in

2ijn verhaal der fchikkingen , welke gemaakt

waren, na dat deze Prins den throon hadt be-

klommen , een vaderlijk en Vaderlands- gezind

Vorst ^ die^ werwaards hij zich heenen zvendt

,

door de zegeningen zijner Onderdaanen zvordt

averladen. De beroemde Heer Bürke, in zij-

ne Redevoering voor 't Britfqhe Huis der Ge-

meenten in Februarij laatstleden, paart zijn ge-

tuigenis, met het bijgebragte^ wanneer hij van

cenige hervormingen in de beheering der Geld-

middelen aan "t Hof van Frankrijk fpreekende

zegt ;
" de Staatsdienaar ^ die deze dingen doet , is

een groot man ^ maar de Vorst ^ die naar der-

zelver uivoering verlangt , is nog oneindig groo"

ter: wij moeten aan onze vijanden recht doen;

deze zijn daaden van een Pat k. i o t t i s c ii Ko-
ning. " De vriendfchap van zulk een Vorst is in

de daad van eene groote waarde.

De andere groote en magtige tak van 't Huis

van Bourbon, de Koning van Spanje, fchoon

voor \ tegenwoordige niet openlijk met ons

verbonden, is echter daadelijk in onze zaak be-

trokken, door de vereeniging zijner wapenen

met die van Frankrijk, Wij mogen niet ge-

brekkig blijven in de gevoelens, aan de vriend-

fchap en hulp van zulk een aanzienelijk Vorst

verfchuldigd. God Almachtig zegene deze Ko-

ningen en derzelver heerfehappijen;- hl) bckroo-

ne hunne wapenen en die van America mjt

2ulke gevolgen, welke de zeggningcn des v?3-

T % de^



j(3es der bloedende waereld mogen wedeifchen^

ken I

Vreede^ Vrttdt^ 'n onze viuirige wenscli; —
piaar nimmer op voorwaarden, fcharideiijk voor-

ons zelvenj en fchaadelijk voor onze Vrijheid^

en onze vijanden fcheinen nog ongeneigd,

om ze op anderen te geven. De flem der Voor-

zienigheid , 't geroep van ons overweldigd

Vaderland^ en 't gefclirei van alles wat

ons lief en waard is , vereenigen zich tegen^

woordig ter onzer aanfpooring om dit oorlog,

van wiens gelukkigen lütflag onze vrije Staats-

gefteldheid en alle onze hoope afliangt, met;

^verdühhelden moed voorttezetten.

Ik' behoeve de vroegere of latere gebeurte-

nisien van dit oorlog nog de gunstbewijzen of

tugtigingen des Hemels , ons in dezen overko-

men^ optetellen: Zij zijn aan u allen bekend ,

"

en kunnen niet worden vergeten: God gevQ,

^at zij ter onzer verbetering mogen ftrekken !

I)oor zijne hulpe hebben wij, in weerwil onzer

-Tiisüagen en dwaalingen , groote dingen ten

wicvoer gebragt: Maar onze togt is nog niet

.geëindigd, en wij hoopen, dat onze Hoofden
;,

-piet den Romeinfchen Veldheer, niets gedaan

-fuilen achten 5 zo lang '^r iets overblijft te

verrichten.

Wij hebben *t te veel op gedeeltelijke maat*

regels 5 kortftondige hulpmiddelen, en afge^

brakene pogingen , tot welke de gelegenheid

%ülleiai||g pf 5 \^mx ^.aökomen, Nu word^



ia!gemeeft toegeftemd, dat eene Vastbezoldif*

de Armee , geduurende dit oorlog ^ vati ai 'i.

noodige voorzien ^ van 't uiterst aanbelang té

voor de vrijheid van America. Men zal ongë^

twijffeld bizonder acht liaan op de aanbeveelin^

van dit gewigtig onderwerp door den Opperbé*

Velhebber, dien dooriugtigen Helel ^ door dêrt

Hemel voor den gewigtigen Post^ Welken Hij

bekleedit, om 'c vertrouwen van deze vrije Staa-

ten en van een Patriottisch leger in een punt te

vereenigen, gevormd» Eén deel der vrolijk-

heid van dezen dag wordt uit de algemeenever»

Wagting geboren , dat ons nieuW Staatsbeftuur

aan de noodige maatregelen voor dit allerge-

wigtigst oogmerk een nieuwe kracht zal bijzet^

ten; dat deze maatregelen ogenblikkeliik eil

zonder dat uitflel , van 't welk wij in voorigé

tijden te dikwerf ondervinding gehad hebben j

en 't wdii in dit tijdftip voor ons Vaderland tcii

uiterflen nadeelig 3 indien al niet doodelijk ^ moet
wezen, te werk gefteld mogen Worden.
Kunnen wij één ogenblik over de lasten eii

kosten aarzelen ? dit is onmogelijk. Waaront
gouden de Burgers van America zulk eene wi]^

ze en voortreffelijke Staatsgefteldheid gevormd
hebben , mdien zij geen doel hadden ^ om de^

zelve te handhaven ^ maar ze te laten varen ten

fpot hunner vijanden? Indien wij na alle de ver^
wonderingsWaardige dingen> welke wij verricht

hebben om een wetteloos gezag te keer te gaan ^m onze rechten. te verdedigen ; indien wij -, niig



aliés wat wij in een oorlog, zo ontmenscht

door. onze vijanden gevoerd, hebben geleden;

indien wij 5 na den rang, welke wij genomen,

en de achting , welke wij als een onafhangelijk

Volk hebben verworven , in onze pogingen zou-

den verflaaiiwen 5 en -gedogen, dat de dwinge-

landij eindelijk zegepraalde , wie kan de gedag-

te der gevolgen verdragen of de fchilderij , wel-

ke ons de verbeelding vertegenwoordigt, met

bedaardheid aanfchouwen ? Bij zulk eene om-

wentehng mogten wij op deze fchoone landflreek

't opfchrift aan eene oude gevangenis gegeven

• kten plaatfen. Gij ^ die bier intreedt^ laat alk

uwe hoope achter. Wat zoude dit Volk niet lie-

ver doen? wat zoude 't niet liever wagen, eer

zich in zulk eene vernedei'de elende nederte*

ftorten. Uw plicht is 't , B u R g e r va d e R s ,

dien geest^ die pogingen op zulk eene wijze te

belluuren , als 't behoud van ons Vader-
land 't krachtdaadigst kan bewerken.

Welk Heldenbloed is 'er reeds niet vergoten ?

welke waardige Lieden zijn 'er reeds niet opgeof-

ferd , om ons van de flavernij te verlosfen , en
eene vrije Staatsgelleldheid te fchenken? Der-

zelver naamen zullen eeuwig leven, derzelver

eere zal nimmer verwelken. Onder deze zien

wij een Warren en Montgommerij: De
vrijheid weent bij hunne begraafplaatfen , en

zoudebij dezelve troofleloos zijn gebleven, hadi

zij niet eene opvolging van Patriotten en

Helden, door dezelfden geest gedïeven , moge»
aaus"



aanfchouwen. De rechten door zulk bloed/ éé

uit de aderen van America in onzegroote 2aakö

gevloeid heeft ^ herwonnen», moeten zeker bij

ons op eenen onwHardeerba,aren prijs gehoudétt

en tot de grootfle voördeelen aangewend wor*

den , terwijl niets derzelver waardije in eeit

helderer licht kan plaatieiï. dan eene goede be»

befluuring vati onze vrije Staateil*

't Kan niet misfen , of onze tegenwoordig')*

Hoofden en voornaame Grondleggers van ons

StaatsbeHiuir, moeten zulks met eene Vaderlijj

ke tederhartigheid bafchouwen : Zij moeten hun
eigen kroost beminnen , bizonder^ wen *t met

trekken en bevalligheden is begiftigd 5 door wel'

ke 't de liefde en verwondering der v/aereid knn

tot zich trekken. Zij vinden in de hoopeg dil*

hunne naamen en roem lang in zulk een kroosc

mogen leven , een onwederflaiidelijke drangredeUj

om tegen alles op hunne hoede te zijn^ 't geen

't zeivejZoude kunnen Verzwakken ofmisvormen^

tegens alles, 't welk deszelfs b&ftaan kortjön^

beftendig, ofverachtelijk zoude kunnen maakcn.
- Dezelfde beweegreden moet 't Volk tot de-

zelfde zorgvuldigheid opWekkeii. 't Is insge-

lijks uw plicht , M IJ N E M E D E B U Pv G È R S ,•

met welker toeftemming deze Sraatsgeiteldheid

is gevormd, en die plechtig dezelve voor d^

uwe erkend hebt, 't is uw plicht om leven en

bloei aan alle deszelfs leeden , luiller eli fchoüh-'

heid aan 't geheele famenftel ;, bijtezetten j 't Éei^

ye voor gevaaren te- beveiligen j voor ^i he-
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Sèrf^'*t,welkmck.'waenldis^ te bewaren, en
't met roem eii eere.op 't: groot twieel der Vol-
ken doen te voorfchijn komen* Wij hebben nu
een vrij Staatsbeduiir ; maar 't zal vaa 't Volk,
onder Gods zegen ^ afhangen , om 't achtings-

^aardig en gelukkig te maaken. Dit moet 't

cindelp gevolg zijn van de voorzigtigheid hun-
ner verkiezingen , en de deugdelijkheid van hun
gedrag. Een >Staatsbeftuiir , door ons zelven
voor ons eigen welzijn gekozen , met de beste

fehetzen van ons eigen veriruit overeenftemmen-

de, door mannen van onze eigene keuze be-

ftuurd, behoort meer geëerbiedigd en heiliger

gehandhaafd te worden dan eenig ander foorc

van opgelegd gezag. Daar wij deszejfs magt
door onze eigene bctluiteri geregeld en bepaald,

en hun , welken bekleed zijn met zodanig ge-

zag ^ als niet iaiL'j; aan een en dezelve
HAND kan toeveitrouwd worden, van tijd

tot tijd aan 't oordeel des Volks onderworpen

hebben, kunnen wij daar aan nimmer te veel

aanzien en vermogen geeven , wij handhaven ons

zelven , in zulk een gezag te handhaven , ter-

wijl 't zelve te wederfcreeven of te verzwakken^

ofondereenen onwettigen invloed te brengen, 't

zelfde is als met de hand eens vadermoorders >

de ordCj vrijheid, en 't geluk te vernietigen.

Volgens dit algemeen beginfel , hebben de Bur*

gers van dezen Staat, ten ehide de waardigheid'

en onafhangelijkheid, (daar zij voor altijd ten

weizijnvan 'c algemeen moeten werken,) te be-r

ves-
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vestigen, bij deze tegenwoordige Staatsgefteld*

heid 5 voor de eerfle Overheidsperfoon en Le-

den van 't Opperst Gerechtshof , zo wijzelijk

als vrijwillig, eene vaste en eerlijke wedde be-

paald ; eene bepaaling , welke ongetwijffeld

,

velgens den waaren geest derStaatsgefleldheid,

heiliglijk zal worden in acht genomen.

Met een woord;—- indien de hoofden en 't Volk

door dezen geest werken , indien zij onderling

over eikanderen de waake houden, en zich de

behulpzaame hand bieden; indien die deugden,

welke door een vrij Gemeenebest onderfteundi

worden en 't zelve onderfteunen , aangekweekt

worden, dan zal ons nieuw Staatsbeftuur zijn

aanvang met de gelukkigfte voortekens nemen,

en deszelfs begin zal 't tijdvak zijn van ons

klimmendgeluk en glorie. Daar wij in de wet-

ten van ons Gemeenebest eene belooning voor

onze edele bedrijven zo wel als voor ons lijden

ontvangen , kunnen wij ons verder met de over-

denking vertrooflen dat zij ten algemeen wel-

zijn en ter handhaving der rechten des mensch-

doms dienen. De ftribbehngen van America ga-

ven aan Ierland eene gunilige gelegenheid , om
^haare voorrechten te voorfchijn te brengen, ter-

wijl geen der magten van Europa zich tegens

ons verzet hebben, of fchijnen te wenfchen,

dat onzeoijdernemingmislukke. Engeland heeft

zijne overmagt ter Zee met zo veel trotsheid

en verdrukking flaande gehouden , dat zulks

aan alle andere Volken rondom haar met recht

bekommernisre moest baaien : Zij moeten dcrhaï=

T 5 ven
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Veh alle natuurlijk wenfchen , dat deze fiiagt

binneü redelijke paaien, met de veiligheid van

des koophandels rechten beflaanbaar , beperkt

worde. Dit, weten zij zouden, ten minden,

ten uiterflen moeilijk wezen , indien de fnel ann-

wasfchende magt dezer Staaten , met Engeland

op nieuw vereenigd , en even als te voren , te-

gens elk Volk aangevoerd wierdt, met 't welk

't lust had te oorlogen. Zo gunflig is, onder

de Goddelijke befluuringe , de tegenwoordige

gefleldheid der magten van Europe, voor de

Vrijheid en Ohafhangelijkheid;, ter welker ver-

dediging wij ftrijden. Gelijk echter bizondere

perfoonen een klein gedeelte hunner natuurlijke

Vri]heid_ voor den welvaart en de voordeeicn der

maatfcliappij moeten afflaan , dus ook moet ^er

eene gelijke verwisfeling plaats grijpen, in 't

groot Gemeenebest der Volken. De rechten

der Koningrijken en Staaten hebben huune paa-.

len ; en , daar ' wij uit onze Staatsgefleldheicl

zelve 'er geene redenen toe vinden zullen, ver-'

trouwe ik, dat wij nimmer eene neiging zullen

gevoelen , om die paaien te overfchreden en

andere Volken rot eene rechtmaatige jaloersheid

en tegenkanting aanzetten.

In dezer voegen zullen de vrijheid , gema-

tigdheid en gezonde Staatkunde 5 de Koningrij-

keii en Staaten ten onderling nut veréenigen en

de orde en eensgezindheid in de waereld be-

waren. In dit alles zullen de vrije Staaten heu-

re eigene veiligheid vinden, en langs natuur-

Uike



Üjlte en onbenijdde trappen tot dat toppunt vait

voortreffelijkheid flijgen, voor 't welk wij , ge-

lijk ik mij verbeelde, zijn gevormd.

't Is loffelijk de grondflagen van onze vrije

Gemeenebesten met uitgebreide bedoelingen te

leggen. Rome verhefte zich tot de heerfchap-

pij, om dat zij reeds vroegtijdig oordeelde voor

dezelve gefchikt te wezen. Dit grootsch voor-

werp was geduurig voor de ogen haarer Zoo-

nen ; het veradelde en verflerkte hunne zielen ^

het wekte hunne wakkerheid op ; het verhefte

huimcn moed , en bereide hun ter verduu-

ring van arbeid en gevaaren , ter gehoorzaa-

ming aan alle wetten , door welke Rome's voor-

fpoed en vrijheid konden worden bevorderd.

Zij brachten grooten dingen ten uitvoer, om
dat zij geloofden voor dezelve bekwaam en ge«

boren te wezen. Zij eerbiedigdei zich zelfs en

hun Vaderland, en met eeneii onbegrens-

de hoogachting voor 't zelve bezield , voeg-

den zij dagelijks iets toe tot de>"^ zelfs flerkte en

glorie. Het veroveren is in de daad 't doel

niet dezer rijzende Staaten : Eene gezonde
Staatkunde moet dit voor altijd tegenhouden.

Wij hebben een veel grootfcher en eerwaar-

diger voorwerp in 't oge.

Wij fchijnen door den Hemel geroepen te

wezen, om een groot gedeelte van dezen aard-

bol tot een zitplaats van kennis en vrijheid,

van akkerbouw, koophandel en kunilen, en

wat van oneindig meer aanbelang is, van Chris-

telijks Diugd en Godsvrucht te maaken. Een
ver*



'Verfcofen Engelsch Gefchiedfchrijver heeft ^

indien ik mij niet bedriege, waargenomen ^

dat de natuurlijke wezenstrekken van America

bizond^r trelFende zijn. Onze Bergen ^ Rivie-

ren en Meiren^ hebben een zweem van waar*

digheid engrootschheid. Dat ons gedrag beant-

woorde aan 't voorkomen van ons Vaderland !

' Een groot gedeelte van 't zelve legt tegen-

woordig , ge^Iijk \ de natuur heeft gelaten, ter-

wijl der menfchen arbeid en kunst nog maar

Weinig gedaan, en flegts hier en daar eenige

kleine plekken van een vast land hebben ont-

gonnen , 't welk rijk genoeg is , om voof ver»

fcheidene millioenen menfchen onderhoud te

verfchaïFen. 't Blijft onze en onzer 'nakome-

lingen plicht zorg te dragen , dat de zvilder*

'nisfen in vmchtbaare veldefz %}erandere7i *, en

de woefiijnen hlodjen ah een reos ; om de eer

en 't geluk van deze nieuwe waereld , in zo

Verre wij dezelve met recht de onze kunnen

Koemen, beflendig te maken, en de beledig-

den en ve^rdrLikten , de waardigen en goeden

naar deze fchuilplaatfen, door een vrij Staats*

beftuuren wijze Staatkundige inftellingen ^ doot

het vertrouwen en de vriendfchap van an-

dere volken te winnen, en eene heihge oplet-

tenheid op dat Euangehum, 't welk vrcede op

ciarde, den menfchen een welbehagen ^ ademt ^

te lokken. In dezer voegen zal ons Va d e r-

I.AND naar die nieuwe Stad gelijken , welke de

Heilige Joannes zag komende van God uit den

Hemd verjierd als eeno bruid voor ba.ai'en Brin*

46"
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êcgom. Is 'er eene weldaadige geeft in hemel

of op aarde , die door 2ulk een vooruitzicht

niet wordt verlustigd!

Maar welker zijn die doorlugtige gedaan^

ten, welke bij deze plechtige gelegenheid ons

fchijnen te overfchaduwen , en met vermaak

nedertezien op de glorierijke verrichtingen van

dezen dag ? zijn zij niet de Grondleggers en

Wetgevers , de eivarene Stuurlieden en dap-

pere Verdedigers dezer vrije Staaren , welker

loem zich door alle eeuwen vermeerderd zaj

verbreiden; zij weiken geen arbeid nog waak

zaamheid te groot , te lang achten , om de

rechten der menfchelijke natuure te handha^

ven, te verdedigen ^ geene rijkdommen te aan-

zienelijk , om dezelve met deze te verwisfe-

len, geen bloed te kostbaar om 't niet ter ver*

Josfing derzeiver te doen vlieten ?

Maar wie zijn zij, welke ons meer fchijnen

te naderen , en in welker wezens wij bij deze

plechtigheid eene mengeling van deftigheid en

blijdfchap befpeuren? zijn 't niet de Eerwaar-

dige Va d e r s van deMAssACHusETTS,
welken, fchoon niet volmaakt , zo lang zij nog

met vleesch bekleed waren , in eene vuurige

Godsvrucht, in alle mannelijke deugden, -en

eene onuitbluschbaare liefde voor de Vrijheid

grootlijks uitblonken ; zij , welken om voor

haar een fchuilplaats te vormen met ontelbaare

moeilijkheden worflelende, den Oceaan overfla-

.ken na een onbewoond woest land ; zij , wei-

\m een ruim Handvest van Vrijheid met zich

brag-
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bragten^ 't welk zij beweenden ^ toen 't hun

met geweld ontwrongen , en een ander bedrie-

,

gelijk in de plaats werdt gegeven? Met welk

een vergenoegen fchijnen zij hunne kinderen ,

gelijk het oude zaad van Abraham ^ op dezen

dag op hunne vorige grondilagen van Vrijheid

herfteld te befchouwen ; hun Beftuurder als

te vooren , hunne raadslieden als in den beginne f

Roepen zij ons niet toe om deze grondOa'gen

ten allen prijs te verdedigen, en om hunne

cere in de Vrijheid en de deugd van dien

Staat 5 welken zy vormden , te vereeuwigen ?

ó Gij 3 Opperfte Beftuurder der wa-erekl ^ door

wiens hand alle deze groore dingen voor ons

gewrocht zijn , bevestig de grondilagen van

dit Gemeenebest, en befcherm 't altoos door

de behoudende llerkte van uwe rechte hand!

'Geef 5 dat de Goddelijke leere van Jezus ^"

uwen 2oon , hier geëerbiedigd en gehandhaafd

moge worden ! Geef , dat 't de >;verblijfplaats

mag zijn van alle' Perfoneele en Patriottifche

deugden ^ van alles , 't geen de menfchelijke

Tnaatfchappij verlicht -en onderfteunt; van al-

les 5 wat dezelve aangenaam kan maaken , en

haar tot verfiering ftrekken , tot dat de Staa-

t^n en Koningrijken ^dezer waereld in uw
Koningrijk zullen worden verzwolgen! Mogen

wij in dat, \ welk alleen onftervelijk is ^ een

volkomen Burgerfchap verwerven , en ons ia

deszelfs volkomenheid , de glorierijke vrijheid

van Gods Kinderen :, verlustigen ir en laat al X

Volk zeggen AMEN!EINDE.



INHOUD.
J V/pdragt.

a Voorrede over de al of niet gelijkheid der

Vereenigde Staaten van N oord-A merica,
en die van deze Gewesten. Sladz*. i-XLii

3 Brief van Zijn Excellentie J o n. Trumbull
aan Jr. J. D. van der Ca pellen, den

3r. Aug. 1779. I -6^

4 Artiljelen van Regeering gemaskt in 1638. €$- 7S

5 Eenige Getuigfchriften vau de mishandelingen

der Engelfchen. 76- 83

6 Vraagpunten tot den Staat van Connecti-
cuT betrekkelijk, den 5 Juli] 1773. met de

antwoorden. 89-104

.7 Artikulen van Confoederatïe en eeuwige Unie
tusfchen ds Dertien VereenigJe Scaaten van

NOORD-AmeRICA. 105. Ï28

8 Aanfpjraak der Vergadering, gelast tot het ver-

vaardigen eener nieuwe Regeeringsvonn voor

den Staat van Ma«saciiusetts-Bay aan

haare Principalen. 1 29 • 144

8 Conftitutie van Massachusetts-B AY. 145-251^

30 Redevoering door den Heere John Han-
cock bij 't aanvaarden van zijn ambt, als

eerstgekoren Gouverneur van den Staat vaw
Massachusetts, 32.Ckt. 178Q. 227-'23Ï

Il Leerrede van Dr. Samuel Coopir,
26. Ode. 1780 zijnde de eerfte dag van *t be-

gin der Conjiitutie , en iuwyjing van 't Nieuw
^taatisbeftuur, 238-300

B E-



BERICHT.
; JL wee voorige Brieven van Hunne Excel»

tie J. Trumbull en W. Livin gsto n,

Schildknaapen , Gauverneurs, Kapitein - Gene-

raals en Commendants en Chef van de Staa-

ten van New-Jersey en Connecti-

C u T aan Jr. J. D. ra isr d e r C a p e l L e N ,

befchreven in de Ridderfcbap van Overijs-

sel (bij L. Herdingh te bekomen) kun-

nen en dienen geplaatst te worden tusfchen de

Voorreden , en den Brief van 2ijne Excellen-

tie Jon. Trumbull.







ï"**;.



4\' V


